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Sammanfattning
Titel: Banker och sociala medier kontra konsumenternas attityder - hur skapas relationen?
Syfte: Syftet med studien är att skapa en förståelse hur banker använder sig av sociala medier
för att bygga kundrelationer samt vilka strategier de använder. Vidare studeras
konsumenternas inställning till bankernas aktivitet på sociala medier.
Forskningsfrågor:
- Vilket synsätt har bankerna på sociala medier och hur återspeglas det i deras
-

-

marknadsföringsstrategi?
Hur arbetar bankerna med sociala medier för att skapa och bibehålla kundrelationer
och varför har de valt de strategierna?
Hur uppfattar kunderna bankernas aktiviteter på sociala medier?

Metod: Kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativ ansats i form av semistrukturerade
intervjuer med tre av Sveriges storbanker Swedbank, Handelsbanken och SEB har
genomförts. Därefter har datan som samlats in från intervjuerna fungerat som underlag vid
utformningen av enkätfrågorna som tillämpats för den kvantitativa undersökningen.
Teorier: Flera olika marknadsföringsteorier har tillämpats för studien, bland annat teorier
inom relationer och relationsbyggande på sociala medier samt electronic word of mouth.
Vidare kommer teorier användas som berör hur företag strategiskt ska tillämpa sociala
medier.
Empiri: I empirin presenteras studiens resultat från de tre semistrukturerade intervjuerna
samt de 102 enkäterna. Intervjuerna presenteras skriftligt med all relevant information som
samlades in. En del av informationen från enkäterna presenteras skriftligt och en del
presenteras i form av tabeller.
Slutsats: Bankerna ser sociala medier som ett komplement i deras marknadsföringsstrategi
för att bland annat bemöta sina kunder och hjälpa dem med olika ärenden, samt för att
synliggöra sig själva för att skapa en medvetenhet hos människor. Undersökningen har även
påvisat att bankerna arbetar på olika sätt för att bygga relationer med kunder. Utifrån ett
kundperspektiv har studien även påvisat att flera människor som använder sociala medier inte
följer deras bank då flera av dem anser att bankerna är ointressanta på sociala medier.
Nyckelord: Relationer, sociala medier, marknadsföring, strategier, eWOM, digitalisering och
banker
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Abstract
Title: Banks and social media against consumer attitudes - how is the relationship created?
Purpose: The purpose of the essay is to investigate why banks use social media to create
customer relationships and what strategies they use. Further, the consumer attitude towards
the banks' activity on social media.
Research questions:

-

What is the perspective of social media and how does it reflect in the marketing
strategy?
How do banks work with social media to create and maintain customer relationships
and why they have chosen those strategies?
How do customers perceive the banks' activity on social media?

Method: Qualitative and quantitative method will, qualitatively semi-structured interviews
with three of Sweden's major banks Swedbank, Handelsbanken and SEB. Thereafter the data
collected from the interviews to formulate the questionnaires for this study that will examine
consumers' attitude to the banks strategies on social media
Theories: Several different theories will be applied for the study among other theories in
relationships and relationship building on social media, how people are influenced by other
people's comments and reviews on social media. Also, which strategies companies consider
when producing material that is published on social media
Empiric: The emperical section of this study presents the results of the three semi-structured
interviews and the 102 surveys. The interviews are presented in written with all relevant
information collected. Some information from the surveys is presented in written and some
are presented in the form of tables.
Conclusion: The banks see social media as a complement to their marketing strategy. They
use it as a way to respond to their customers and help them with different cases, and to make
themselves visible to create an awareness among people. The survey has also shown that the
banks work in different ways to build relationships with the customers. From a customer
perspective, the study has also shown that several people who use social media doesn't follow
their bank since several of them find that the banks are uninteresting on social media.
Keywords: Relations, social media, strategies, eWOM, digitization and banks
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Begreppsdefinition
Sociala medier - Digitala kanaler som innefattar sociala interaktioner och användargenererat
innehåll. Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, och Youtube
Inlägg - Publikationer i form av skrift, video eller bild på sociala medier.
Flöde - Uppdateringar som visas på sociala medier i form av inlägg.
Digitalisering - Omvandlingar i verksamheter kopplade till den ökande IT användningen hos
personer, företag och institutioner. I denna studie tillämpas digitaliseringen till sociala medier
och hur företagen tillämpar dessa i deras strategier.
Relation - Ett utbyte mellan två parter baserade på affärsförhållanden.
Likes - En funktion på sociala medier, där användare kan klicka på en “gilla-knapp” för att
visa att de gillar inlägget.
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1. Inledning
I denna del presenteras studiens bakgrund till hur ämnesvalet behandlas samt syftet med
uppsatsen. Vidare behandlas problemformuleringen till ämnet, och vilka avgränsningar denna
studie förhåller sig till. Avslutningsvis redogörs tidigare forskning som har kopplingar till
studien.

1.1 Bakgrund
Nya digitaliserade plattformar som kraftigt vuxit fram senaste tiden är sociala medier som
möjliggjort för användare att kommunicera med varandra i realtid (Legner et al 2017 ;
Edosomwan 2011). Med sociala medier kan användare dela med sig av olika inlägg och
information (Mitic & Kapoulas 2012), dessutom kan de välja om de vill publicera det i form
av bilder, filmer och text (Kietzmann et al. 2011). Det är främst privatpersoner som är
användare på sociala medier, dock har företag under senare tid etablerat sig i dessa kanaler då
de kan möta privatpersoner, publicera nyheter kring deras företag, presentera sin
produktportfölj samt speciella erbjudanden, etc (Gyarmati 2015). Det vill säga att företag och
privatpersoner har möjligheten att mötas under andra omständigheter än vid ett fysiskt möte.
Därav kan konsumenter befinna sig vart som helst när de vill komma i kontakt med företag,
så länge de är uppkopplade till sociala medier med exempelvis en “smartphone” eller dator
som har funktionerna till det (Kaplan & Haenlein 2009).
En bransch med företag som är verksamma inom sociala medier är bland annat banker. Det
finns olika anledningar till att banker väljer att befinna sig på sociala medier och enligt Sajid
(2016) kan företag med hjälp av sociala medier nå ut till en större skara människor som inte
hört talats om dem. Yadav et al. (2013) nämner dessutom att marknadsförare idag arbetar
med det intjänade värdet som tillkommer med sociala medier och kan exempelvis bedriva
försäljning genom deras sociala kanaler. Därav fungerar sociala medier som en
distributionskanal för företag och vidare menar American bankers association (2016) att detta
bidrar till att banker kan visa sig för nya potentiella kunder samt uppdatera de befintliga och
därifrån skapa långvariga kundrelationer.
I dagsläget är det viktigt för bankerna att skapa, bibehålla samt utveckla kundrelationer då allt
fler bankkontor i Sverige försvinner (Israelsson 2018). Under de senaste tio åren har de
svenska storbankerna stängt ner 37% av sina bankkontor. Därav kan en lösning vara att
bankerna marknadsför sig på sociala medier för att bemöta deras kunder i andra kanaler och
därifrån skapa ett intresse hos dem. Personer i dagsläget kan substituera produkter enkelt då
många banker erbjuder liknande produkter. Banker behöver därför tillämpa strategier som gör
att kunderna väljer dem istället för att gå över till en annan konkurrent (Sui Pheng 1999)
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Det finns både för- och nackdelar med att befinna sig på sociala medier. Bankerna på sociala
medier utsätter sig i en sådan position där alla inlägg som publiceras är offentliga för
allmänheten, det vill säga vem som helst kan gå in på deras sociala medier och ta del av
informationen som publiceras. Detta kan ställa bankerna i svåra situationer då bankerna är
blottade för allmänheten på ett sådant sätt att allt som publiceras är svårt att tas bort eller
raderas från deras flöde. Användare kan publicera inlägg på bankernas flöde och recensera
dem antingen positivt eller negativt. Enligt Tsimonis et al. (2013) väljer personer att läsa
igenom företagens sida på sociala medier för att se vad andra kunder har för upplevelser kring
företaget för att kunna göra ett ställningstagande. Om det då finns negativa inlägg från
befintliga kunder kommer det att läsas av nya potentiella kunder. Detta kan leda till att
potentiella kunder som läser inläggen får en negativ bild, vilket kan resultera i att de väljer att
gå till en konkurrent. För att kunna undvika detta gäller det för företagen att uppvisa en bra
image mot kunderna och bemöta de på bästa möjliga sätt för att förhindra negativa
publiceringar då det har en stor påverkan på människor (Buttle 2011).

1.2 Problemdiskussion
Som tidigare nämnts har en stor del av storbankernas bankkontor avvecklats under de senaste
tio åren. Det finns olika anledningar till att banker väljer att avveckla bankkontor, och en
möjlig anledning är att banker implementerar digitala verktyg för att minska bankens
kostnader (Fredell 2018; Nielsen 2002). Dessutom belyser Fredell (2018) att bankerna bör
prioritera vad kunderna eftersöker vid förändringar av bankverksamheten då de har en stor
kundbas och behöver därför tillfredsställa behov som finns hos kunderna. Vidare menar
Palmer (2018) att det är viktigt att bemöta kundernas behov för att de inte ska bli missnöjda
och byta eller bli kund på en annan bank.
Utifrån ett konsumentperspektiv påpekar Kelly (2014) att kunder förväntar sig att kunna
utföra sina bankärenden dygnet runt och därför har bankerna börjat använda sig av sociala
medier samt andra digitala kanaler för att öka tillgängligheten för deras kunder. Sociala
medier har resulterat i att banker och kunder kan mötas i en annan kanal för kunderna att
ställa frågor och söka upp information om banken med hjälp av mobiltelefon eller dator. Detta
har dock blivit problematiskt då Palmer (2018) hävdar att det finns kunder som blivit
missnöjda över bankernas förändringar mot att bli mer digitaliserade. Trots den ökade
tillgängligheten som medförts av digitaliseringen framhäver Palmer (2018) att kunder
upplever det svårare att komma i kontakt med banker på grund av avvecklingen av
bankkontor. Det blir svårt i situationer där det krävs direkt service från banken till kunden, det
vill säga ansikte mot ansikte, då kunden måste åka till banken som eventuellt inte finns i
närheten (Palmer 2018).
Enligt Tsitsi Chikandiwas et al. (2013) studie är det viktigt att banker utvärderar marknaden
som de är verksamma inom för att se vilken position banken har på marknaden och i
omvärlden. Vidare menar författarna att det är viktigt att bankerna förstår vilka funktioner
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sociala medier har för att kunna använda de i deras marknadsföringsaktiviteter. Då sociala
medier i dagsläget har flera funktioner hävdar Sheth (2017) att arbetet på sociala medier bör
delas upp mellan avdelningar med olika arbetsområden för att bemöta kunderna från olika
vinklar då kunderna behöver hjälp med olika ärenden. Ifall bankerna delar upp arbetet på
sociala medier kan en avdelning exempelvis vara kundsupport där kunderna kan ställa frågor
och få dem besvarade eller en marknadsavdelning där arbetet innebär att banken publicerar
intressanta inlägg som fångar intresse hos kunderna. Dock finns det lagar bankerna måste
följa oavsett vilken avdelning de arbetar på exempelvis banksekretess (Konsumenternas u.å)
Banker i Sverige omfattas av banksekretess, som är en lag alla banker måste följa, vilket
innebär att banken inte får lämna ut några som helst uppgifter kopplade till en kunds ekonomi
(Konsumenternas u.å). Det vill säga att banker har sekretess på att lämna ut information om
personer som är kunder på banken till en tredjepart som inte står skriven på kontot om inte
särskilda omständigheter råder exempelvis att en kund har en god man. Bankerna måste
dessutom se över vad personer som kan skriva vad som helst väljer att publicera på sociala
medier gällande bankärenden för att inte personlig information ska komma till tredje part,
annars kan bankernas kunder råka ut för bedrägeri (Young 2014). Banksekretessen omfattas
av befintliga, nya och gamla kunder och ska ge ett skydd för konsumenterna att kunna ha
öppna dialoger med banken utan att deras information ska spridas vidare (Konsumenternas
u.å). Skulle banksekretessen brytas kan banken behöva betala ut skadestånd till personen men
då måste den bevisa att den har lidit av ekonomisk skada. Nu när människor väljer att ställa
frågor offentligt till bankerna på sociala medier är det dessutom viktigt att bankerna kommer
ihåg att följa banksekretessen samtidigt som de försöker ge ett så tillfredsställande svar som
möjligt på frågorna kunden ställer (Konsumenternas u.å).
Flera företag tillämpar sociala medier och använder olika strategier för att komma närmare
personer samt skapa fler möjligheter för befintliga kunder att komma i kontakt med företaget
(Ashley & Tuten. 2014) . Detta gör dem i olika grader där vissa företag exempelvis använder
det som ett komplement bland övriga marknadsföringsstrategier (Assad & Gomez 2011). För
att bankerna ska lyckas med deras marknadsföring på sociala medier måste dock bankernas
kunder vilja följa dem. Gör man en observering på bankernas sociala medier går det att
konstatera att det endast är en liten del av kunderna som följer dem (Se tabell 1).
Tabellen nedan presenterar vilka banker studien kommer att undersöka, antalet privatkunder
bankerna har samt hur många följare de har på sociala medier:
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Banker

Handelsbanken

SEB

Swedbank

Hur många privatkunder
banken har

Mer än 1 000 000

4 000 000

4 000 000

Facebook

24 921

36 282

95 779

Twitter

5 562

8 710

7 296

Linkedin

44 996

70 283

50 416

Instagram

2 002

2 858

9 588

Youtube

1 758

Inte angivet

3 154

(Alla siffror är hämtade från bankernas hemsidor, sociala medier samt kundtjänst)
Tabell 1: Antal kunder bankerna som studien kommer att beröra har samt antal följare
de har på deras sociala medier
Utifrån problemdiskussionen finns det flera aspekter banker bör ha i åtanke vid användningen
av sociala medier. Banker behöver ta hänsyn till lagar som de måste följa samt vilka behov
deras kunder har för att kunderna ska vilja följa dem på sociala medier. Kunder på banken har
fått mindre möjlighet att besöka bankkontor då flera av dessa avvecklats och därav behöver
bankerna tillämpa digitala verktyg som exempelvis sociala medier i deras
marknadsföringsstrategi för att vara nära kunderna och hjälpa de när det behövs. Dock visar
tabell 1 att det inte är många kunder som följer bankerna på sociala medier vilket eventuellt
kan vara ett problem för bankernas möjlighet till att skapa relationer digitalt.
Utifrån tidigare forskning samt problemdiskussionen går det att konstatera att det existerar en
kunskapslucka i hur banker tillämpar sociala medier i syfte att skapa relationer till kunder.
Dessutom finns det en kunskapslucka gällande kundernas syn på bankernas strategier som de
tillämpar. Därav behandlar studien hur bankerna arbetar med sociala medier för att bygga
relationer till deras kunder och hur kunderna vill att banker ska arbeta med sociala medier för
att de ska vilja följa bankerna.

1.3 Forskningsfrågor
-

Vilket synsätt har bankerna på sociala medier och hur återspeglas det i deras
marknadsföringsstrategi?
Hur arbetar bankerna med sociala medier för att skapa och bibehålla kundrelationer
och varför har de valt de strategierna?
Hur uppfattar kunderna bankernas aktiviteter på sociala medier?
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1.4 Syfte
Syftet med studien är skapa en förståelse till hur banker använder sig av sociala medier samt
vilka strategier de tillämpar för att bygga relationer till kunder. Vidare studeras även vilken
inställning kunder har gentemot bankernas aktiviteter på sociala medier

1.5 Avgränsningar
Studien kommer att avgränsas till den svenska bankbranschen, där tre av Sveriges storbanker
är i fokus. Bankerna som kommer att undersökas är Swedbank, Handelsbanken och
Skandinaviska enskilda banken (SEB). Avgränsningen till valda banker har gjorts tack vare
deras deltagande och öppenhet vad gäller information. På grund av bristande återkopplingar
från storbanken Nordea, har banken uteslutits från undersökningen. Gällande sociala medier
kommer studien avgränsas till Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin och Youtube.
Avgränsningen till nämnda sociala medier kommer göras på grund av deras aktualitet i
dagsläget samt tillgänglighet. Konsumenterna som avgränsas till studien är vänner på
Facebook som för närvarande är aktiva på sociala medier samt är kund på en svensk bank.
Undersökningen på bankernas sociala medier samt konsumenternas inställning till bankernas
aktivitet på sociala medier kommer att genomföras under en högskoletermin. Teorierna som
kommer avgränsas till studien är relationsbaserade teorier, teorier om hur företag bör utforma
deras marknadsföring digitalt samt “electronic word of mouth” (eWOM).

1.6 Uppsatsens disposition
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bilaga 1.
Inledning Teor Metod Resultat Analys och Slutsats Information
i
diskussion
om
bankerna
som berörs

Bilaga 2.
Information
om sociala
medierna
som berörs i
studien

Bilaga 3
Svar från
Enkätund
ersökning
en

Tabell 2: Uppsatsens disposition
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2. Teori
Detta kapitel beskriver den teoretiska referensramen som tillämpas för studien. De teorier som
används i studien är Customer relationship management, relationsmarknadsföring, social
customer relationship management, electronic word-of-mouth och de 6:ina av
internetmarknadsföring. Avslutningsvis beskrivs teori tillämpningen som påvisar hur alla
teorier hänger ihop och varför de har valts ut för denna studie.

2.1 Customer relationship management (CRM)
CRM är ett teoretiskt område som handlar om att skapa relationer med kunder genom att
anpassa sin verksamhet utifrån vad kunden efterfrågar. Många företag ser betydelsen i CRM
och dess potential att hjälpa dem uppnå och behålla konkurrensfördelar (Peppard 2000).
Peppard (2000) nämner att det är mer lönsamt för ett företag att handskas med befintliga
kunder i jämförelse med nya, därav är det viktigt att företag arbetar med CRM där målet är att
skapa djupa relationer och behålla kunderna under en längre period. Peppard (2000) menar
dessutom att goda relationer med befintliga kunder underlättar företagets arbete att bemöta
efterfrågan på marknaden. Nya kunder skapar osäkerheter och företag måste arbeta och
anpassa sig efter dem, vilket gör dem dyrare för företag att handskas med. (Radhakrishnan et
al, 2013)
Gummesson (2008) nämner att CRM bidrar till ett mer effektivt arbete inom organisationen
då onödiga köpprocesser minskas samt att möjligheten för expansion och identifiering av nya
marknader blir större. Dessutom innebär CRM att företag bör skapa och bibehålla långvariga
kundrelationer genom att arbeta med kundvärdet och tillfredsställelsen (Gummesson 2008).
Företag kan öka kundvärde och tillfredsställelse genom exempelvis införskaffning av kunskap
om kunderna samt integrering med dem. (Gummesson 2008).

2.1.1 Social customer relationship management (SCRM)
I dagens samhälle använder sig allt fler företag och konsumenter sociala medier, därav har
digital marknadsföring blivit viktigare för företag att tillämpa i deras marknadsföringsstrategi.
Social customer relationship management (SCRM) är en utvecklad version av CRM och har
samma innebörd där syftet är att skapa relationer med kunder (Arora och Sharma 2018). Nitu
et al. (2014) framhäver att det finns en skillnad mellan CRM och SCRM gällande deras
aktiviteter i hur information ska införskaffas. CRM fokuserar på företagets aktiviteter
gällande införskaffning av information om kunderna, i syfte att företaget ska skapa och
bibehålla kundrelationer. SCRM innebär att företag använder teknologiska verktyg som
exempelvis sociala medier för att skapa interaktion med kunderna och väcka engagemang hos
dem. Dessutom kan företag med hjälp av det utveckla en medvetenhet för varumärket vilket
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bidrar till bättre interaktion med kunderna (Arora och Sharma 2018). I denna teori står
kunderna i fokus och de har möjlighet att skriva på sociala medier till företagen i form av
exempelvis frågor, som företagen kan bemöta och svara på vilket innebär att sociala medier
bidrar till en tvåvägskommunikation mellan företag och kunder. Enligt Nitu et al. (2014) kan
företag som tillämpar SCRM i sin marknadsföringsstrategi se vad konsumenter tycker om
företaget eller deras produkter då konsumenter har möjligheten att recensera, kommentera
samt diskutera med andra konsumenter på sociala medier. Nitu et al. (2014) menar att företag
behöver anpassa deras strategier efter de teknologiska utvecklingar som sker i samhället för
att kunna möta de nya kundgrupperna som befinner sig på sociala medier och se vilka behov
och krav kunderna har på företaget för att de ska utveckla marknadsstrategier. Det framkom
dock att det behövs mer empirisk forskning kring ämnet för att förstå SCRM ur ett
företagsperspektiv, vad den har inneburit för företagen och hur den används i deras strategier.
( Arora och Sharma 2018; Nitu et al. 2014)
Marolt et al. (2015) genomförde en litteraturundersökning på hur företag tillämpar “social
customer relationship management” (SCRM) som handlar om hur företagen bygger relationer
till kunderna med att implementera sociala medier i deras marknadsföringsstrategi.
Undersökningen bestod av 31 artiklar som granskades för att skapa en övergripande bild av
SCRM och en förståelse till varför det är viktigt att företag utvecklar deras strategier med
hjälp av SCRM. Studiens resultat som berör SCRM visade att det var viktigt för företag att
skapa engagemang hos kunderna för att bygga relationer med dem kontinuerligt, dessutom
visade studien att företag bör anpassa deras strategier utifrån teknologiska nyheter samt
förändringar som sker i samhället. Detta för att göra förändringar i deras
marknadsföringsstrategier i syfte att vara konkurrenskraftiga på marknaden samt attraktiva för
kunderna. Det framkom dock att det behövs mer empirisk forskning kring ämnet för att förstå
SCRM ur ett företagsperspektiv, vad den har inneburit för företagen och hur den används i
deras strategier.

2.1.2 Relationsmarknadsföring
Morgan et al. (1994) beskriver att syftet med relationsmarknadsföring är att skaffa kunder och
bygga upp en stark långvarig strategisk allians för ett fortsatt samarbete med dem under en
längre period. Strategiska allianser bygger på att det finns engagemang och förtroende mellan
företag och kunder för att relationen ska stärkas samt utvecklas under en längre tid. Tsimonis
et al. (2013) menar även att relationer bygger på tillit vilket är något företagen strävar efter i
syfte att kunna bygga upp långvariga relationer. Anledningen till att företag väljer denna
strategi är för att skapa sig ett stort nätverk med kunder, för att de ska kunna ge företagen
feedback gällande vad som är bra eller dåligt samt vad de kan utveckla (Assad & Gomez.
2011)
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Sui Pheng (1999) benämner att det är viktigt att skapa goda relationer och bygga upp ett
förtroende hos kunderna eftersom dagens marknader blir alltmer konkurrenskraftiga då det
har blivit enklare än någonsin för kunder att substituera bankernas tjänster. Dessutom är det
mer kostsamt för företag med relationsbyggande till nya kunder än utveckling av befintliga
relationer. Befintliga kunder tenderar att köpa företagets produkter oavsett till vilket pris det
är. Vidare menar Sui Pheng (1999) att företagets kundrelationer är ett av de viktigaste
tillgångarna för framgång.
Vidare diskuterar Tsimonis et al. (2013) att det är viktigt att företag befinner sig på sociala
medier eftersom att konsumenterna har möjlighet att kontakta bankerna, söka upp
information om företagens produkter och läsa om nyheter som publiceras på bankernas
sociala medier. Angelini et al. (2017) menar att banker uppvisar transparens på sociala medier
eftersom allt som publiceras blir offentligt och kan sökas upp när som helst och läsas av
kunder. Därav blir sociala medier en viktig kanal för kunder att söka upp information, se vad
företag publicerar samt läsa om andra kunders upplevelser kring företaget.
Avslutningsviss kommer teorierna tillämpas vid datainsamlingen för att se hur bankerna
skapar och bibehåller kundrelationer samt hur de bygger starka kundnätverk. Dessutom
kommer teorierna tillämpas för att undersöka om det skapats en personlig relation mellan
konsumenterna och bankerna genom sociala medier.

2.2 Electronic Word of Mouth [eWOM]
Word of mouth (WOM) marknadsföring går ut på att företag ska skapa något tillräckligt
intressant, exempelvis ett erbjudande eller budskap (Kozinets et al. 2010). Vidare ska
konsumenterna som blir intresserade sprida informationen till andra potentiella kunder
(Kozinets et al. 2010). Buttle (2011) presenterar effektiviteten med WOM och menar att det är
nio gånger effektivare än reklam om man ser till effekten som skapas av represektive
marknadsföringsstrategi. Enligt Park et al. (2017) börjar WOM bli allt viktigare för företag,
speciellt dem som använder sociala medier. I fas med digitaliseringen och framväxten av
sociala medier har en digital version av WOM utvecklats, som kallas Elektronic Word of
Mouth (eWOM). Chan & Ngai (2011) diskuterar att eWOM går att identifiera i olika kanaler
exempelvis facebook, bloggar, hemsidor etc.
“eWOM may accelerate marketing efforts but it may also destroy established reputations and
brand images when such an activity becomes unfavorable to the organization” (Chan & Ngai
2011 s.507). Författarna menar att företag behöver kontinuerligt analysera konsumenternas
attityder gentemot deras sociala medier. Sheth (2017) belyser att företag kan med hjälp av
sociala medier nå ut till en stor skara människor under en kort tid och få dem engagerade.
Tsimonis et al. (2014) lyfter upp att personer har möjlighet att skriva frågor på sociala kanaler
samt att andra personer kan skriva en kommentar till frågorna som ställs då allt som
publiceras synliggörs för alla och därav kan diskussioner uppstå. Nya potentiella kunder kan
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ta del av alla inläggen som finns och göra en bedömning utifrån de befintliga kundernas
upplevelse om företaget, för att välja om de eventuellt vill påbörja en relation. Buttle (2011)
nämner dessutom att det finns både positiv och negativ WOM. De negativa effekterna som
uppstår när kunder talar negativt om företaget bidrar till större konsekvenser än vid positiv
WOM. Detta är en av anledningarna till att företagen kontinuerligt bör se över sina sociala
medier och hantera dem för att undvika en negativ WOM effekt.
Teorin kommer användas i studien vid undersökningen av hur bankerna arbetar med olika
strategier för att konsumenterna ska ha en positiv bild av dem. Dessutom kommer modellen
vara till hands för att förstå vilken påverkan negativa inlägg eller recensioner på bankernas
sociala medier har på kunderna.

2.3 De 6:Ina av internet marknadsföring
Företag ser idag ständiga förändringar inom digitaliseringen, vilket innebär att de bör hitta
nya lösningar och anpassa sin verksamhet utifrån de rådande omständigheterna (Ignat 2017).
Med nya lösningar kan företagen behöva utveckla professionella hemsidor, applikationer samt
nya platser där de kan möta sina kunder, därför bör företagen ständigt se över deras digitala
marknadsföringsstrategier (Tsimonis et al 2013).
Dock finns det aspekter företag måste hänsyn till, vid anpassning till den digitala
marknadsföringen. Chaffey et al. (2006, s.20-26) hävdar att det finns olika faktorer som
företagen ska ha i åtanke för att optimera konsumentens intryck av det som förmedlas på
digitala plattformar. Företagen ska därför producera bästa möjliga material som ska fånga
konsumenternas intresse vid publicering. Chaffey et al. (2006, s.21) upplyser “Internet
marketing communication” som är en modell bestående av sex verktyg företag bör ha i
åtanke, när de ska tillämpa internetmarknadsföring. Dessa sex verktyg benämns som de 6:ina
och de lyder enligt nedan:
1. Interactivity: Handlar om hur interaktivt innehållet som publiceras till kunden är.
Innehållet ska fungera som en tvåvägskommunikation mellan konsumenter och
företagen. Ju mer interaktivt innehållet är som publiceras, desto större sannolikhet är
det att kunden bemöter det med positiv inställning när denne ser det eller när
informationen eftersöks (Chaffey et al. 2006, s.21).
2. Intelligence: Internet kan användas som ett billigt verktyg vid införskaffning av
information kring marknaden och konsumenterna. Ju mer information företaget har
desto lättare blir det att utforma en marknadsstrategi som kan resultera att fler
konsumenter fångas upp (Chaffey et al. 2006, s.22)
3. Individualisation: Med hjälp av internet kan företag anpassa deras marknadsföring
till specifika målgrupper då det finns flera funktioner att arbeta med. Nackdelen med
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traditionell marknadsföring är att företag försöker skapa reklam och dela med sig av
information anpassad till alla människor. Med traditionell marknadsföring tappar
företagen möjligheten att anpassa materialet till en specifik målgrupp och fånga upp
deras intresse (Chaffey et al. 2006, s.22-23)
4. Integration: Handlar om vilken funktion internet har till kommunikationen mellan
konsumenten och företagen. Kommunikationen mellan företag och konsument har
tidigare varit att konsumenten söker sig till företaget. I dagsläget när internet är
etablerat kan även företag söka sig till kunden. Internet har dessutom möjliggjort för
konsumenten att hitta kontaktinformation till företaget genom att besöka deras
webbsida. Där kan de hitta telefonnummer, e-mail adresser och flera andra
tillvägagångssätt att kontakta företagen på. (Chaffey et al. 2006, s.23-25)
5. Industry restructuring: Marknadsindustrin är kontinuerligt under utveckling vilket
gör att många mellanhänder försvinner från marknaden och nya växer fram (Chaffey
et al. 2006, s. 25). Ett exempel på en mellanhand som har tillkommit är
mobilapplikationer som möjliggjort att banköverföringar kan genomföras mellan två
privatpersoner direkt via telefonen. Tidigare var processen för en banköverföring mer
komplicerad.
6. Independence of location: Genom internet har företagen fått möjlighet att kunna
distribuera sina produkter överallt exempelvis i Sverige eller hela världen. Företaget
kan kommunicera med människor genom deras webbsidor (Chaffey et al. 2006, s. 2526).
Teorin kommer att inkluderas i studien på olika sätt. Fem av de 6:Ina kommer tillämpas vid
utformningen av studiens intervjuguide. Därav kommer “Industry restructuring” uteslutas på
grund av att studien inte eftersöker verksamhet som outsourcas till tredje part. Teorin
inkluderar aspekter bankerna bör ha i åtanke vid digital marknadsföring för att kunderna ska
vilja följa de på sociala medier.

2.4 Teoritillämpning
De utvalda teorierna kommer att tillämpas vid utformningen av intervjuguiden. Teorierna har
valts ut för studien eftersom att de kompletterar varandra och har olika perspektiv vilket
kommer vara till hjälp vid utformning av intervjuguiden samt enkäter som kommer utgöra en
grund för att besvara studiens forskningsfrågor.
CRM och SCRM belyser viktiga aspekter bankerna bör ha i åtanke för att bygga upp
kundnätverk, detta kommer kompletteras med relationsmarknadsföring som handlar om hur
bankerna ska skapa relationer till kunderna för att de ska vilja vara kunder under en längre tid
på banken. EWOM kommer att tillämpas för att förstå hur kunder tar ställning till bankernas
strategier och hur dessa sprids vidare på sociala medier genom diskussioner eller
kommentarer. Därmed kommer studien undersöka om kunder bli påverkade av andra kunders
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uttalanden och recensioner som kan påverka banken och kundens relation, antingen på ett
positivt eller negativt sätt. Fem av de 6:ina av internet marknadsföring kommer användas för
att analysera hur bankerna arbetar på sociala medier när de ska publicera intressanta inlägg
som fångar kundens uppmärksamhet, i syfte att få fler följare och skapa positiv
ryktesspridning.
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3. Metod
I detta kapitel presenteras metodvalet för studien samt den teoretiska ansatsen studien
tillämpar. Metodvalen för den här studien har varit i form av en triangulering, bestående av
kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden har bestått av semistrukturerade
intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Svaren från intervjuerna som samlats in utgjorde en
bas vid utformningen av studiens enkätfrågor där den kvantitativa datan samlades in.

3.1 Studiens design
Datainsamlingsmetoderna till studien har varit i form av en kvalitativ metod samt en
kvantitativ metod, det vill säga att en triangulering har genomförts. Anledningen till att en
triangulering genomfördes var för att göra kunna göra en undersökning med data ur ett
företagsperspektiv samt ett kundperspektiv. Den kvalitativa metoden genomfördes före den
kvantitativa i form av semistrukturerade intervjuer och anledningen till att den var först var
för att få en uppfattning kring de intervjuade bankernas aktiviteter på sociala medier samt hur
de arbetar med dessa kanaler för att bygga relationer med deras kunder. Den kvantitativa
metoden genomfördes därefter i form av en enkätundersökning, där enkäterna utformades
utifrån de svaren som samlades in från intervjuerna med bankerna. Detta för att kunna se hur
respondenterna från enkätundersökningen tog ställning gentemot de intervjuade bankernas
aktiviteter samt strategier på sociala medier. Ifall den kvantitativa metoden hade genomförts
före den kvantitativa skulle undersökningen fokusera på vad kunderna vill ha av bankerna
genom sociala medier och hur bankerna arbetar utifrån deras behov. Det vill säga att
undersökningen skulle bli omvänt och inte uppfylla studiens syfte.

3.2 Forskningsansats för studien
Patel & Davidsson (2011, s.23) benämner att det finns olika tillvägagångssätt att arbeta med
för att kombinera teorier med verkligheten. Det tillvägagångssätt forskare väljer att tillämpa,
påverkar utformningen av studien. Ett av de tillvägagångssätten som existerar och som
kopplas till denna studie är deduktion. Deduktion innebär att man utgår från generella teorier
och formulerar en forskningsfråga eller hypotes som sedan prövas för att kunna falsifiera den
eller inte (Kvale & Brinkman 2014 s. 239). Patel & Davidson (2011, s.23) menar att ett
deduktivt arbetssätt utgår från att man ställer upp allmänna teorier som formar
datainsamlingsmetoden och på förhand bestämmer vilken data studien eftersöker, för att det
sedan ska analyseras, tolkas och ställa resultatet i förhållande till de uppsatta teorierna.
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Studien har tillämpat en deduktiv forskningsansats där teorierna på förhand bestämdes, för att
sedan koppla det med undersökningen kring bankernas aktiviteter på sociala medier. De valda
teorierna har dessutom varit utgångspunkten vid utformningen av intervjuguiden. Teorierna
har sedan jämförts med datainsamlingen i syfte att skapa en analys och för att dra slutsatser
kring det undersökta ämnet.

3.3 Triangulering
Triangulering tillämpas för att undvika begränsningar som vissa metoder har och därför går
det att använda sig av andra metoder som komplement för att säkerhetsställa resultatet
(Bryman & Bell 2013 s.82). I denna studie har en kvalitativ metod tillämpats för att skapa en
bredare förståelse till hur bankerna väljer att använda sina strategier på sociala medier. För att
kunna analysera konsumenternas inställning mot bankernas engagemang på sociala medier
har en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning genomförts i syfte att få en hög
svarsfrekvens. De olika metoderna har gjort att studien kan närma sig forskningsfrågorna från
olika vinklar för att skapa en större förståelse samt kausala samband till varför saker sker
(Bryman & Bell 2013 s.635). Kvalitativa och kvantitativa metoder kan komplettera varandra
då kvalitativa metoder exempelvis kan ge ett underlag till utformningen av kvantitativa
instrument. I studien har intervjuer med bankerna genomförts för att ge ett underlag för
bankernas aktuella strategier på sociala medier, därefter har en enkätundersökning genomförts
som i grunden har utformats av bankernas svar från intervjuerna. Detta för att se vilken
ställning respondenterna har mot strategierna som bankerna använder.
Eftersom kvantitativ metod för med sig fler respondenter, går det att generalisera resultatet i
jämförelse med kvalitativ metod. Metoderna bär med sig både för och nackdelar, därav har
metodvalen kombinerats i syfte att skapa en större förståelse för företagens strategier och
konsumenternas inställning, som sedan kommer tolkas till hur kundrelationer skapas och
bibehålls med användningen av sociala medier.

3.4 Kvalitativa metoder
Till studien kommer en kvalitativ metod användas, där syftet är att få en bredare förståelse
kring bankernas aktivitet på sociala medier. Denscombe (2017, s.393) hävdar att kvalitativ
metod innebär att data samlas in i form av ord, genom bland annat intervjuer.
Datainsamlingen till den kvalitativa undersökningen har varit i form av intervjuer med olika
banker, det vill säga att primärdata samlats in. Intervjufrågorna var baserade på studiens
forskningsfrågor och teorier, vilket förstärkte sannolikheten att forskningsfrågorna blev
besvarade.
Under intervjuerna genomfördes en inspelning samtidigt, då det kunde sparas vilket innebar
att intervjun kunde höras vid ett annat tillfälle igen. Därav utformades en transkribering av
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varje intervju som genomfördes med de olika bankerna. Enligt Denscombe (2017, s.395) är
transkriberingar ett utav de vanligaste sättet att gå tillväga för att skriva ned den insamlade
datan efter ljudinspelningar. Med transkriberingarna blev det enkelt att göra detaljerade
sökningar och jämförelser, då all information från intervjuerna fanns nedskrivet (Denscombe
2017, s.395). De färdiggjorda transkriberingarna sammanfattades, och all relevant information
sammanställdes inom olika teman i studiens resultatavsnitt, i syfte att resultatet skulle vara
tydligt och förståeligt för läsaren. De teman som presenterats i resultatet är “allmän
information” som påvisar allmänna tankar bankerna har kring sociala medier, “relation” som
handlar om hur bankerna bygger relationer till deras kunder, “anpassning av innehåll” som
handlar om hur bankerna utformar sina inlägg för att nå kunder på sociala medier samt
“påverkan” som handlar hur människor påverkas av andra inlägg som publiceras på bankernas
sociala kanaler.

3.4.1 Semistrukturerade Intervjuer
Under studien gång genomfördes semistrukturerade intervjuer med Swedbank,
Handelsbanken och SEB. Därav ställdes frågor utifrån en intervjuguide. Utöver de svaren
respondenterna gav så ställdes även följdfrågor, vilket gjorde att djupare svar kunde samlas in
(Denscombe 2018, s.269). I och med att det var en semistrukturerad intervju som
genomfördes hade respondenterna utrymme och frihet till att besvara frågorna på det sättet de
ville. Detta var till studiens fördel då djupare svar på frågorna kunde samlas in och bidra till
ett givande resultat. Fördelarna med användningen av semistrukturerade intervjuer är att de är
flexibla, då intervjuerna går att genomföra på olika sätt (Bryman & Bell 2013, s.475-476).
Dock kan de påverkas av olika faktorer som exempelvis miljö, betéenden, attityder.
En viktig faktor för den semistrukturerade intervjun var att se mönster respondenten uppgav,
allt ifrån upplevelsen till vilka betoningar som las vid förklaringar av händelser, detta för att
intervjupersonen skulle kunna få en förståelse till händelser, mönster och betenden. (Bryman
& Bell 2013 s.476). Fokuset var därför med användningen av denna metod att utforma en
intervjuguide med frågor och teman som respondenterna kunde förstå och uppfatta vid
intervjutillfället. Till intervjuerna med Swedbank, Handelsbanken och SEB delades frågorna
upp i olika kategorier där ordningsföljden såg olika ut beroende på respondenternas svar.
Dessutom visades frågorna till handledaren innan användning, för att få konstruktiv kritik och
förbättringsförslag för att oklarheter skulle undvikas. Intervjuguiden baserades på
relationsfrågor, allmänna frågor, strategifrågor, samt frågor kring hur bankerna påverkas av
kundernas positiva eller negativa attityder gentemot dem på sociala medier.

3.5 Kvantitativa metoder
Styrkan i en kvantitativ undersökningsmetod är enligt Denscombe (2017, s.346) att författarna
kan göra exakta mätningar på det som undersöks i form av siffror där data kan samlas in
genom exempelvis enkäter. Den kvantitativa datainsamlingen till studien genomfördes med
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digitala enkäter, vilket gav fördelarna att det var billigt och gick snabbt att administrera
(Bryman & Bell 2013, s.247). Studiens enkät hade även fördelen i att frågorna alltid var
detsamma för alla respondenter och formuleras inte på olika sätt, då det inte kunde uppfattas
annorlunda. Dessutom hade respondenterna som deltog i enkätundersökningen möjligheten att
besvara enkäten när det passade dem, då den var digital.

3.5.1 Enkät
Studien berör fenomenet sociala medier och därför delades enkäterna ut på Facebook för att
nå respondenter som är aktiva på sociala medier. Med Facebook var det möjligt att nå ett stort
antal människor, vilket inte hade varit lika enkelt ifall ett annat tillvägagångssätt användes
(Denscombe 2017, s.53). Vid utformningen av enkäten användes funktioner som skulle
minska risken att respondenterna gav missvisande svar när de besvarade enkäten, exempelvis
tillämpades svarsalternativ på frågor där respondenten behövde fylla i ett allternativ. Detta
för att minska risken att respondenterna inte besvarar alla frågor i enkäten.
I Enkätundersökningen gjorde en etisk avvägning utifrån ett miljöperspektiv. Enligt
Denscombe (2017 s.35) minskas miljöpåverkan av att använda digitala enkäter i form av
papper och därför beslutades det att enkäten skulle publiceras på digitalt på Facebook, istället
för att skriva ut 102 styckna pappersenkäter. Enligt Bryman & Bell (2013, s.636) kan
kvalitativa intervjuer vara grundläggande vid utformningen av enkätfrågor. Därav bildades
frågorna till enkäten utifrån de svaren som samlades in från intervjuerna med Swedbank,
Handelsbanken och SEB. Detta för att exempelvis se ifall bankernas strategier som de
använder på sociala medier går ihop med kundernas efterfrågan.
Enkäten utformades på så sätt att alla människor som är kund hos en bank och är aktiva med
sociala medier kunde besvara enkäten. Kunder kunde svara på enkäten oavsett ifall de följde
sin bank på sociala medier eller inte. När enkäterna samlades in, fördes datan över till ett
exceldokument, där datan bearbetades. Med hjälp av exceldokumentet kunde datan
omvandlas till diagram som är presenterade i resultatavsnittet i form av figurer.

3.6 Population och urval
Enligt Bryman & Bell (2013, s.190) består population av samtliga enheter där ett urval väljs
ut. Denscombe (2017, s.57) menar att ett säkert urval ska göras genom att identifiera
potentiella respondenter som är representativa, för att kunna besvara studiens
forskningsfrågor. Därav har populationen för den kvantitativa undersökningen omfattats av
personer som tillhör Sveriges befolkning och är kunder på en bank i Sverige, samt att de
använder sociala medier. Valet av populationen var ett säkert val för studien då ca 83% av
svenskarna använder sociala medier (Karlsson 2018), samt att ca 90% av är kunder på en
bank i Sverige (Wemnell 2019). I och med att nästan hela Sveriges befolkning tillhör den
valda population hade inte alla möjligheten att svara på enkäten som tillämpades i studien,
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därav har ett icke- sannolikhetsurval inom den kvantitativa undersökningen att gjorts då det
inte finns tillräckligt med resurser att nå ut till hela populationen (Denscombe 2017 s. 59).
Denscombe (2017 s.71) benämner olika designer för icke-sannolikhetsurval, därav har denna
studie tillämpat ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att personer som väljs ut
för studiens datainsamling är de som finns tillgängliga när enkäten delas på Facebook
(Bryman & Bell 2013, s.204). Det vill säga att alla som har deltagit och besvarat enkäten är de
som var aktiva vid undersökningsperioden, medan de som inte var aktiva inte hade samma
möjlighet till att vara deltagande. Enligt Denscombe (2018, s.71) är fördelen med ett
bekvämlighetsurval att respondenterna inom urvalet är lättillgängliga. Dessutom är det billigt,
enkelt och går snabbt att samla in data jämfört med andra urvalsmetoder.
Populationen för de kvalitativa undersökningen var banker som är verksamma i sverige, där
urvalet blev Sveriges storbanker. Sveriges storbanker består av Swedbank, Handelsbanken,
Nordea och SEB. Tre av Sveriges storbanker undersöks i studien, och Nordea utesluts. Till
den kvalitativa undersökningen har ett icke-sannolikhetsurval i form av ett strategiskt urval
genomförts, vilket innebar att skribenterna själva kunde välja ut vilka respondenter som skulle
intervjuas. (Johannessen & Tufte 2003, s.84). Tillvägagångssättet vid valet av bankerna har
först och främst varit att observera bankernas sociala medier, där kriterierna för studien var att
bankerna skulle vara engagerade, svara på konsumenternas frågor och publicera olika typer
av inlägg samt ha en hög aktivitetsgrad. Anledningen till fördjupningen på Sveriges
storbanker var för att de uppfyllde kriterierna som var uppsatta i studien. Dessutom har de en
betydande roll på marknaden med stora marknadsandelar. Därav gjordes en bedömning att
Swedbank, Handelsbanken och SEB var tillräckliga som undersökningsmaterial för studien.

3.7 Studiens trovärdighet och pålitlighet
Studien präglas av olika val som har gått tillväga vid insamlingen av data. I följande stycken
kommer studiens trovärdighet för respektive datainsamlingsmetod presenteras i form av
reliabilitet och validitet.

3.7.1 Validitet och reliabilitet i Kvalitativ studie
Reliabilitet är ett begrepp som innebär att om studien skulle göras om på nytt skulle samma
resultat påvisas (Bryman & Bell 2013, s.62). Thurén (2007, s.67) menar dessutom att det
studien ämnar att mäta inte ska bli påverkat av slumpmässiga faktorer som leder till ett
missvisande resultat. För att öka reliabiliteten till studien har de semistrukturerade
intervjuerna spelats in till en ljudfil, vilket har dels underlättat processen vid datainsamlingen
och dels skapat möjligheten att kunna genomföra en transkribering vid ett senare tillfälle
(Patel & Davidson 2011 s.104). Transkriberingen har gjort att hela ljudfilen alltid finns
tillgänglig i textform, som därmed har underlättat bearbetningen av datainsamlingen som
presenteras i resultatet.
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Genom att läsa intervjuerna blev det enklare att markera, förstå och presentera den mest
relevanta informationen för studien, samt undvika att ta med det som var mindre relevant. I
och med att dessa steg genomfördes har reliabiliteten och tillförlitligheten för studiens resultat
förstärkts. Skulle resultatet dock bli annorlunda vid en replikering av studien skulle det inte
behöva innebära att reliabilitet är låg (Patel & Davidsson 2011, s.106) Det kan bero på att
intervjupersonen fått nya insikter, nya uppfattningar, ändrat uppfattning om ämnet eller nya
lärdomar som gjort att svaren kan se annorlunda ut. Om exempelvis bankerna har strategier
idag i hur de ska marknadsföra sig på sociala medier, kan bankerna vid ett senare tillfälle ha
utvecklat sina strategier, vilket skulle göra att deras svar på framtida intervjuer skulle se
annorlunda ut.
Validitet i kvalitativa studier handlar om att upptäcka händelser, skapa en förståelse för dessa
händelser och att kunna tolka händelserna (Patel & Davidson 2011, s.105). Begreppet
validitet ser inte till någon enstaka process i en kvalitativ undersökning, utan tillämpas för
hela forskningsprocessen (Patel & Davidson 2011, s.105). För att öka studiens validitet har
frågorna till den semistrukturerade intervjun utformats utifrån studiens frågeställningar och
teorier. Datan som samlats in genom intervjuerna har utformat ett underlag för att framställa
enkätfrågorna i syfte att skapa en förståelse till konsumenternas inställning till bankernas
aktivitet på sociala medier.

3.7.2 Validitet och reliabilitet i Kvantitativ studie
Reliabiliteten i kvantitativ forskning handlar om att utforma frågorna på ett sätt som besvarar
forskningsfrågorna (Bryman & Bell 2013, s.170). Till studien har teman valts på förhand som
sedan tillämpats vid intervjuer med bankerna. För att undersöka konsumenternas inställning
mot bankernas strategier på sociala medier har intervjufrågorna kategoriserats i teman som
tillämpats vid utformningen av enkäten. Detta för att minska risken för subjektiva
bedömningar ska påverka att fel saker mäts som inte besvarar frågeställningarna i studien.
(Bryman & Bell 2013, s.171)
Validitet i kvantitativa studier innebär att undersökningen mäter det som faktiskt ämnas att
mätas (Wallén 1996, s.67). Det går att öka validiteten i kvantitativa undersökningar genom att
ha bra instrument för att kunna göra mätningarna, bra teoriuppbyggnad för att se kopplingar
mellan frågor och teorier för att sedan kunna analysera det som ska mätas och inte mäta något
annat (Patel & Davidson 2011, s.105). Instrument för den kvantitativa studien har varit form
av enkäter. Det krävs noggrannhet vid själva mätningen så att inte fel ämnen diskuteras och
leder till något som inte var ämnat att mäta (Patel & Davidson 2011, s.105). För att öka
validiteten på den kvantitativa studien genomfördes en pilotstudie. Pilotstudie handlar om att
testa enkäterna på ett mindre antal respondenter (Patel & Davidson 2013, s.60) för att se ifall
enkätfrågorna är utformade tillräckligt bra med hjälp av respondenternas bedömning (Patel &
Davidson 2013, s.60). Detta ökade studiens validitet då respondenterna tog ställning till
enkäten och gav feedback, då exempelvis en del begrepp misstolkades och kunde inte mäta
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det som studien ämnade att mäta. Därmed korrigerades det som eventuellt var fel för att en
bättre enkät skulle utformas innan publicering. Detta i syfte att kunna svara på studiens
forskningsfråga med hjälp av korrekt insamlad data till studien. Avslutningsviss tillämpades
en triangulering för studien, detta eftersom de olika metoderna har olika styrkor som
kompletterar varandra och vägs sedan in i analysen för att ge en mer djupgående och
nyanserad undersökning (Patel & Davidson 2011 s.107).
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4. Resultat
Kapitlet inleds med att presentera den insamlade datan från intervjuerna med bankerna
Swedbank, Handelsbanken och Skandinaviska enskilda banken (SEB). Därefter presenteras
den insamlade datan av enkäterna i form av stapeldiagram.

4.1 Presentation av respondenterna för de semistrukturerade
intervjuerna
Johan Eriksson, Swedbank - Extern kommunikationschef och ansvarig över bankens sociala
medier.
Sverker Hemring, Handelsbanken - Ansvarig över bankens digitala marknadsföring samt
bankens publikationer på sociala medier.
Nicklas Mattsson, SEB - Ansvarig för bankens sociala medier.

4.2 Intervju med Johan Eriksson (Swedbank)
4.2.1 Allmän information
Swedbank är en bank verksamma med Facebook, Twitter, Youtube, Instagram och Linkedin.
Banken arbetar mycket proaktivt och reaktivt på bankens sociala medier. De svarar på alla
frågor som kommer in på alla sociala medier och har en kundtjänst som är öppen dygnet runt.
Enligt Eriksson (2019) svarades det på 200 000 frågor år 2018 som kom in av kunder via
sociala medier. Flest frågor som kom in till Swedbank var via Facebook därefter följde
ordningen Twitter, Linkedin och Instagram. År 2018 publicerade Swedbank 2000 proaktiva
inlägg på sociala medier som inkludera exempelvis bilder, film eller länkar, dessa proaktiva
inlägg publiceras på olika kanaler men Swedbank publicerade som mest på Facebook och
Twitter. Det senaste året har Instagram och Linkedin växt för Swedbank och snart tror
Eriksson (2019) att Swedbank kommer ha lika mycket aktivitet på alla deras sociala kanaler
förutom Youtube.
Eriksson (2019) påpekar att Swedbank har två anledningar till varför de vill finnas på sociala
medier. Den första anledningen är att sociala medier ska fungera som en kanal för
kundservice då allmänheten samt flera av Swedbanks kunder finns där. Den andra
anledningen är att Swedbank ska stärka sitt varumärke i syfte att människor ska prata om
banken gällande hur det är att arbeta på där, hur det är att vara kund, vad banken står för samt
19

Södertörns högskola
Kandidatuppsats i marknadsföring

Jean Gharam
Adel Khan

vilka samhällsinitiativ de tar. Eriksson (2019) berättar att Swedbank dessutom använder
sociala plattformar för att tipsa om olika erbjudanden samt bedriva försäljning av deras
produkter och tjänster. Deras mål på kort och lång sikt är att bygga relationer och väcka
engagemang med hjälp av sociala medier. Eriksson (2019) tror att Linkedin kommer bli ännu
viktigare i framtiden för rekrytering av olika tjänster Swedbank söker då Linkedin kan
användas till att väcka engagemang hos potentiella medarbetare och inleda en relation med
dem. Därav arbetar Swedbank även med att skapa relationer med potentiella arbetstagare än
endast med kunder.
Swedbank använder sociala medier som ett komplement till övrig marknadsföring, då det
finns flera komponenter i marknadsföringskommunikationen som banken behöver för att
synas. Exempelvis behöver Swedbank synas i TV, Radio och till viss del affischer. Därav
hävdar Eriksson att sociala medier är en viktig del i mediemixen. Eriksson (2019) menar att
Swedbank ska vara där kunderna och allmänheten befinner sig och flera av dem är aktiva på
de sociala medier vilket innebär att banken också vara det. Dessutom menar Eriksson (2019)
att Swedbank är folkets bank då den är störst i Sverige och de måste närvara på den största
kanalen på grund av det, vilket är Facebook.

4.2.2 Relation
Swedbank arbetar med olika strategier för att bygga relationer till deras kunder med hjälp av
sociala medier. Banken arbetar bland annat med att öka antalet följare samt för att kunderna
ska engagera sig i innehållet som publiceras för att ett nätverk ska skapas till varje kanal
banken befinner sig på. För Swedbank är det även viktigt att tillämpa sociala plattformar som
en del i bankens försäljning. Eriksson (2019) belyser begreppet “sales funnel” som är en
strategi som handlar om att först och främst nå ett stort antal människor, därefter väcka
intresse samt engagemang hos dem för att avslutningsvis konvertera dem till kunder för att de
sedan ska köpa tjänster hos banken. Därav menar Eriksson (2019) att sociala medier kommer
i fortsättningen vara en viktig verktyg för banken att skapa relationer med kunder. För att
engagera personer mäter Swedbank i realtid och månadsvis deras närvaro på sociala medier,
vilka typer av inlägg som engagerat följare och vad som fungerat bra och mindre bra. Enligt
Eriksson (2019) mäts saker på olika sätt och Swedbank genomför kontinuerligt utvärderingar
för att sedan anpassa det som publiceras på sociala medier.
Sedan Swedbank började använda sociala medier så har relationerna stärkts bland kunder,
medarbetare samt partners. Vidare belyser Eriksson (2019) olika aspekter som utmärker
Swedbank, bland annat att banken når ut till flest personer på sociala medier, de har flest
följare samt högst engagemang. Swedbank har flera olika avdelningar som samverkar på
sociala medier, både indirekt med att utforma strategier och direkt genom att ha kontakt med
kunder för att bygga upp kundrelationer. Eriksson (2019) är även självkritisk då banken har 4
miljoner kunder men ca 100 000 följare på sociala medier, därav blir det svårt att visa vad
Swedbank gör på sociala medier för de kunder som inte följer banken och få dem engagerade
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4.2.3 Anpassning av innehåll
Eriksson (2019) berättar att nästan allt som publiceras på Swedbanks sociala kanaler skapas
av Erikssons team som består av tio personer varav filmare, fotografer, klippare är några av
dessa. Detta tror Eriksson (2019) ska vara en framgångsfaktor för Swedbank då de kan
publicera innehåll fortare till skillnad från andra bolag som behöver använda sig av byråer. På
senare år har Swedbank börjat köpa riktade inlägg på sociala medier till skillnad från tidigare
år då man gjorde mycket organiska inlägg.
På frågan om hur Swedbank arbetar med banksekretessen på sociala medier berättar Eriksson
(2019) att vissa frågor inte går att besvara på grund av banksekretessen. Allmänna frågor går
att besvara direkt eller genom att guida personerna och hänvisa dem till bankens webbsida för
att de ska hitta svaret. Är det för detaljerade frågor måste kunderna identifiera sig genom att
ringa in till kundtjänsten eller besöka ett bankkontor.

4.2.4 Påverkan
Om ett scenario skulle uppstå där kunder skriver negativa inlägg på Swedbanks sociala
medier och en diskussion skulle uppstå, har Swedbank som policy att alltid svara på alla
inlägg, detta inkluderar även kritik som personer lyfter upp på bankens sociala medier. I
undantagsfall kan inlägg tas bort från Swedbanks sociala medier om de inkluderar
personangrepp, svordomar eller om någon anställd på Swedbank nämns vid namn.
För att konsumenter ska få en bra bild av Swedbank på sociala medier berättar Eriksson
(2019) att nyckeln sitter i att Swedbank gör ett bra innehåll. En strategi Swedbank använder är
att se till att kommunikationen från banken alltid har ett värde till kunderna. Kunderna ska
alltid, som läsare eller följare känna att man får någonting av Swedbank. Innehållet ska göra
att kunden ska vilja dela med sig av det och medarbetarna ska känna sig stolta över att de är
anställda på Swedbank. Innehållet är avgörande och det viktigaste och exempel på bra
innehåll enligt Eriksson (2019) är sådant som skyddar kunderna och medarbetarna från
bedragare.

4.3 Intervju med Sverker Hemring (Handelsbanken)
4.3.1 Allmän information
Handelsbanken är verksamma inom sociala medierna Facebook, Twitter, Youtube och
Linkedin. Instagram som är helt bildbaserad har de inte börjat använda än. Hemring (2019)
berättar att anledningen till det är för att Handelsbanken inte kommit dit än då de inte riktigt
vet hur de ska använda Instagram.
Banken har totalt 400 styckna bankkontor runt om i Sverige, därav berättar Hemring (2019)
att det inte endast finns en marknadschef för hela Handelsbanken utan att det finns en
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marknadschef på varje kontor, det vill säga 400 styckna, då Handelsbanken ser varje kontor
som ett eget företag. I och med att varje bank i landet anses vara ett eget företag så väljer de
själva hur de vill marknadsföra Handelsbanken i sin ort. Hemring (2019) nämner därmed att
bankerna tar sina egna beslut inom marknadsföringen och att Handelsbanken knappt har några
centrala marknadsföringsaktiviteter på grund av det. Dock används nämnda sociala medier av
de flesta bankkontoren.
I fråga om varför Handelsbanken valt att använda Facebook, Twitter, Youtube och Linkedin
så berättar Hemring (2019) att allt började år 2010 med Facebook som en central kanal, då det
var den största sociala nätverket och är fortfarande det. Enligt Hemring (2019) började de
använda sociala medier av den enkla anledningen att kunderna inte endast befinner sig på
bankens kontor, utan de befinner sig även på sociala medier och därför vill Handelsbanken
också finnas där. Dels för att berätta för kunderna vad som händer på banken men främst för
att hjälpa deras kunder och även andra som ställer frågor till dem. Hemring (2019) menar att
Facebook används som en kundtjänstkanal. Twitter började Handelsbanken använda år 2011,
det vill säga ett år efter Facebook. Detta på grund av Twitter ständigt växte och blev stort.
Idag används även Twitter som en kundtjäsntkanal, i syfte att hjälpa kunden och besvara
frågor. Under senare tid började Linkedin uppmärksammas och Hemring (2019) nämner att
det används som ett professionellt nätverkande för människor som är anställda i
Handelsbanken, där kan de bygga upp sina egna nätverk. Utifrån bankens perspektiv används
det även för att publicera nyheter av ekonomisk karaktär och publicera lediga tjänster.
Youtube använder Handelsbanken för att ladda upp filmer i form av exempelvis TV-reklamer.
De laddar även upp TV-reklamer utformade av deras dotterbolag EFN som tre år i rad vunnit
priset som den bästa ekonomikanalen.
En av Handelsbanken första målsättning med att börja använda sociala medier var att minska
antalet telefonsamtal till deras kundservice, då Facebook skulle fungera som en ersättare till
det. Hemring (2019) berättar att det dock resulterade till att kunderna ytterligare fick en till
kanal att kunna nå Handelsbanken på men de blev fortfarande uppringda lika ofta. Han
berättar även att Handelsbanken inte arbetar med fastställda strategier med användningen av
sociala medier. Banken arbetar med att bemöta kunderna på ett bra, enkelt och smidigt sätt
som möjligt, och därför måste de finnas där kunderna befinner sig. De har fortfarande kunder
som besöker deras 400 kontor som finns runt om i landet, men Handelsbanken finns även i
sociala medier som en ytterligare mötesplats för hjälpa kunder.
Handelsbanken har inga uppsatta mål med användningen av sociala medier, utan de ser
sociala medier som något att leva upp till under överskådlig tid. De strävar inte efter att få
flera “Likes” eller flera följare, utan de strävar efter att få kunder som approcherar dem nöjda,
genom att hjälpa och ge dem ett så bra svar som möjligt på alla frågor som ställs. Herming
(2019) berättar att även missnöjda kunder ska känna att de fått all hjälp de kan få, och att
Handelsbanken gjorde ett bra jobb samt att de har blivit respektfullt bemötta. Det vill säga att
Handelsbanken tar hand om sina kunder och bryr sig om dem. Hemring (2019) påpekar även
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att den senaste SKI-mätningen som kom i ett kundindex visade att Handelsbanken har nöjdast
kunder i Sverige och har haft det flera år i rad. Detta för att de arbetar med kunden och inte
för kunden i form av att släppa flera inlägg som är irrelevant. Det kan ta flera veckor för
Handelsbanken att släppa ett inlägg, då de endast vill publicera relevant information som
exempelvis en uppdatering av Handelsbankens applikation eller varningar att det kanske finns
bedragare som försöker sno pengar genom att kunderna klickar på en viss länk. Enligt
Hemring (2019) är det dessa inlägg som banken får mest beröm för samt en viral spridning då
folk tycker att sådana inlägg är de mest intressanta.
Handelsbanken ser sociala medier som ett viktigt verktyg, då det är ytterligare en plats för
kunder att nå dem. Hemring (2019) hävdar att de skulle klara sig som företag utan
användandet av sociala medier, dock skulle kunderna troligtvis tycka att det vore tråkigt ifall
banken inte fanns där för dem.

4.3.2 Relation
Handelsbanken har under senare tid ökat sin närvaro på Facebook, och i dagsläget är 140
kontor av 400 aktiva på Facebook. Hemring (2019) nämner att banken bygger relationer
genom att visa sig vara nära, berättar om saker som händer i kontoret, bjuder in kunderna till
kundevenemang och berättar om utställningar på mässor osv. Det är viktigt enligt Hemring
(2019) att banken visar sig vara nära genom att hjälpa till och finnas till hands för kunden. I
dagsläget föredrar många kunder att kommunicera på messenger, istället för att publicera ett
meddelande öppet. Därifrån menar Hemring (2019) att det blir lättare för dem att skapa
relationer då kommunikationen sker mellan en person till en annan person utan andra
inblandade. Personalen som arbetar med att besvara kundernas frågor på sociala medier är
alltid noggranna med att meddela kunderna att vara försiktiga med att skriva ned känslig
information, då de inte är inloggade på den säkra internetbanken. Det är på chatt kanalerna
Handelsbanken bygger relationer med sina kunder, då banken visar att de hör kunden och
arbetar för ge kunden den bästa möjliga hjälpen på ett så bra sätt som möjligt. Alla 400
bankkontor har sina egna Facebook kanaler men alla är inte aktiva inom det, utan de använder
endast det för att visa vilka öppettider som gäller, samt vilket telefonnummer de har.
Hemring (2019) säger att de inte kan påstå att kundrelationerna har stärkts sedan
Handelsbanken började använda sociala medier, då de inte använder ett system för att mäta
det samt att det inte har framkommit någon fråga gällande det. Hemrings spontana tanke är att
relationerna har stärkts med sociala medier, och det vore tråkigt ifall det inte var så.
När det kommer till lojalitet berättar Hemring (2019) att det är viktigt för banken med lojala
kunder då det är mycket billigare att behålla kunder än att ta in nya. Vid fråga om
Handelsbanken har en CRM avdelning så berättar han att de inte har ett stort CRM system,
och att det är på bankkontoren den direkta kundkontakten sker. Bankkontoren ansvarar för
sina kunder och det är dem som tar beslut när det kommer till exempelvis rådgivning eller
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banklån. Det är även på kontoren den äkta lojaliteten skapas hos kunderna. Dessutom hävdar
Hemring (2019) att det finns en skillnad på kontor på mindre orter samt kontor på större och
menar att det skapas en mer kemisk relation, då kunden och den anställda rör sig i samma
kretsar, och ibland innebär detta att kundlojalitet skapas med de anställdas personliga
kontakter.
Det är upp till var och en av kontoren att välja hur mycket de ska arbeta med sociala medier
för att ha samma personliga tilltal mot kunderna som det är hos de lokala kontoren.
Handelsbanken kan be kunderna vända sig till kontoren, istället för att hjälpa dem med allt på
sociala medier, i syfte att lära känna kunderna bättre och veta vem de är och vad de har för
mål i livet för att se ifall kan hjälpa med något. Hemring (2019) menar att de vill få en nära
relation till sina kunder och därför vill de att kunderna ska ta sig till bankens kontor.
Handelsbanken brukar därav via internet hänvisa sina kunder som skriver på sociala medier
till bankkontoren.

4.3.3 Anpassning av innehåll
Handelsbanken är enligt Hemring (2019) inte starka när det kommer till att publicera
interaktivt innehåll till kunderna på sociala medier. Dock marknadsför de sig centralt till
exempelvis studenter då de vill nå ut till människor som är ca 18-23 år. Enligt Hemring
(2019) handlar det då om att betala för sponsrade inlägg och göra aktivitet samt betala för att
synas på Facebook för att nå rätt människor. Det vill säga att Handelsbanken inte endast kan
publicera deras organiska inlägg, utan de får betala för att nå till en nischad konsumentgrupp.
När det kommer till att inläggen ska vara interaktiva på så sätt att användarna ska gilla,
kommentera och sprida vidare inläggen så är det enligt Hemring (2019) inlägg där
Handelsbanken varnar för bedragare samt driftstörningar som får mest uppmärksamhet.
Handelsbanken är snabba på att informera sina kunder om sådana situationer. Banken är dock
inte duktiga på att få en viral spridning på sina vanliga inlägg. Hemring (2019) poängterar att
det är givande för banken ifall det sker en viral spridning, men att det är inte deras syfte
bakom publiceringen av deras inlägg. Därav menar Hemring (2019) att Handelsbanken bör bli
bättre på att arbeta med att anpassa sina inlägg för att de ska bli mer intressanta för kunderna.
Det vill säga att de måste tänka på bildval, språk och innehåll, speciellt när de vill nå ut till en
specifik målgrupp.
Gällande banksekretessen förklarar Hemring (2019) att de har skrivit väldigt tydligt på alla
kanaler att personer aldrig ska lämna ut bankuppgifter, lösenord eller känsliga uppgifter.
Handelsbanken är väldigt noggranna med att förmedla till en person som exempelvis skriver
ett inlägg på sociala medier som inkluderar några av dessa uppgifter att ta bort inlägget då de
befinner sig på en tredje part.
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4.3.4 Påverkan
För att hantera situationer där kunder skriver negativa inlägg eller kommentarer på bankens
sociala kanaler berättar Hemring (2019) att de alltid försöker vara transparenta och
respektfulla mot deras kunder. Handelsbanken vill alltid bemöta kunderna och svara på deras
frågor oavsett om kunderna är upprörda eller inte. Hemring (2019) hävdar att alla människor
har rätt till att vara besvikna på banken och uttrycka det offentligt, därför handlar det alltid om
att vara respektfull mot kunderna och ta hand om dem för att på bästa möjliga sätt göra dem
nöjda. Dessutom är det skillnad på de centrala sidorna jämfört med de lokala. Skillnaden är att
på de lokala sidorna sker det ett personligt bemötande där det skickas glada “smileysar” och
kunderna har glada attityder gentemot banken. Däremot kommer kritik och klagomål på de
centrala sidorna då kunderna är medvetna om att det inte sker en personlig interaktion utan
kritiken kommer till stora banken i sig. Däremot påpekar Hemring (2019) att de flesta
kommentarerna de får av sina kunder är positiva.
Om en kund exempelvis publicerar ett inlägg som är av kränkande, sexistisk eller rasistisk
karaktär, så tar banken genast bort det. Hemring (2019) påstår dock att Handelsbanken de
meddelar personen som publicerat ett sådant inlägg och berättar att det kommer raderas då det
inte är tillåtet. Om personer börjar diskutera på kanalen om det ena eller det andra och någon
skriver något som är felaktigt om bankens tjänster, så kommer banken in i diskussionen för att
rätta till de felaktiga påståendena för att berätta hur det egentligen är. Handelsbanken går även
in i diskussionen när en kund skriver rätt information i kommentarsfältet för att hålla med.
Hemring (2019) menar då att banken ser över diskussionerna för att “stämma i bäcken” i syfte
att dämpa på dem så att inget går överstyr. Detta för att fel information inte ska finnas på
kanalen.
För att kunderna ska få en bra bild av banken på sociala medier, arbetar banken alltid med att
försöka ge kunderna någonting mer, vilket exempelvis kan vara en följdfråga. Banken strävar
alltid efter att hjälpa kunden så att de i slutändan får ett tacksamt bemötande tillbaka. Med
detta belyser Hemring (2019) det är bästa sättet att gå tillväga, när en kund ska få hjälp med
sitt ärende. Det vill säga att Handelsbanken strävar efter att skapa ett mervärde för sina kunder
och ser varje kundbemötande som unikt.

4.4 Intervju med Nicklas Mattsson (SEB)
4.4.1 Allmän information
SEB använder Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram och Youtube. De Sociala medier SEB
är mest aktiva inom är i följande ordning: Facebook, Linkedin, Twitter och Instagram men
sen läggs det även ut saker på Youtube. Enligt Mattsson (2019) är anledningen till att SEB har
blivit så stora på Facebook är för att när SEB började använda Facebook skulle det fungera
som en kundtjänst kanal det vill säga att kunderna hade möjligheten bemöta banken direkt på
Facebook för att ställa allmänna frågor eller frågor som rör deras konton. Därav har Enligt
25

Södertörns högskola
Kandidatuppsats i marknadsföring

Jean Gharam
Adel Khan

Mattsson (2019) Facebook har störst aktivitet idag. SEB har 500 medarbetare på SEB som
arbetar med kundtjänst, där de svarar på inkommande samtal på alla möjliga kundsegment.
Den kanal som SEB arbetar mest med är Linkedin. På Linked går det enligt Mattsson (2019)
att nå en större bredd än Facebook. Han menar det går att nå företag, institutioner, kunder och
storföretag via Linkedin mer än något annat och SEB arbetar mycket åt företagshållet.
Linkedin används dessutom för att visa upp lediga tjänster vid behov av rätt kompetens till
banken.
Det SEB vill få ut av sin närvaro är att kunna vara nära kunder och allmänheten för att hjälpa
dem med kundtjänst samt vara tillgängliga för dem. SEB har hög svarsfrekvens på Facebook,
där banken arbetar mycket med kundnyttan, kundtips, praktisk nytta, osv. Mattsson (2019)
påpekar även att banken har experter som tipsar om olika saker och den informationen
publiceras på deras sociala medier. Banken arbetar även mycket med de sociala kanalerna i
syfte att det ska ske mer försäljning. På Facebook annonserar de exempelvis erbjudanden på
bolån.
När det kommer till kundtjänst och försäljning använder banken sig också av Twitter. Det
publiceras nyheter varje morgon på Twitter till SEBs kunder, ett på svenska och ett på
engelska. SEB har flera stora företagskunder och institutionella placerare, och de får varje
morgon en nyhetsuppdatering skriven av bankens nationalekonomer. Sedan publiceras
nyheten på Twitter till allmänheten. Twitter används mycket inom banken för press och
nyhetsuppdateringar. Det engelska nyhetsbrevet inkluderar innehåll om vad som händer i
Sverige och är mer riktat mot den skandinaviska marknaden och kommer därför först, då SEB
är en skandinavisk bank. Det svenska nyhetsbrevet innehåller information om vad som händer
i utlandet. Mattson (2019) hävdar att det skapas fler reaktioner av att publicera
nyhetsuppdateringar, där ett exempel är att ekonomijournalister som följer SEB på sociala
medier hittar intressant fakta som de sedan väljer att använda och skriva om. Det händer att
journalisterna hittar något varje vecka att skriva om, och SEBs tanke bakom att släppa nyheter
är bland annat att journalisterna ska höra av sig till SEBs makroekonomer före någon annan
bank.
Mattson (2019) menar att banken har flera duktiga experter inom makroekonomi, hållbarhet
och företagande som delar sig av sin kunskaper på Linkedin. När det kommer till Instagram så
tillämpar SEB det i sin sociala mediemix, i syfte att visa upp hur det är att arbeta på SEB för
nya potentiella arbetare, samt visa upp att det är en bra arbetsplats. Banken har en
marknadsföringsstrategi samt en organisk strategi för varje kanal. Enligt Mattsson (2019) var
Facebook endast en kundtjänstkanal i början. I dagsläget är det både en kundtjänstkanal,
försäljningskanal samt en kanal att sprida kännedom om SEB riktade mot specifika
målgrupper. SEB har 36 000 följare på Facebook och 68 000 följare på Linkedin, dessutom är
många på Linkedin kompisar till de anställda. Därför får banken hjälp av dem, då de sprider
budskap om banken.
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4.4.2 Relation
Mattsson (2019) berättar att relationsbyggande på sociala medier är lite problematiskt för dem
eftersom banken inte kan låta kunderna synas allt för mycket, på grund av banksekretessen.
Därför vill SEB gärna ha kontakt med deras kunder genom en hemlig kanal exempelvis med
SEB appen eller i inloggat läge via banken för att kunderna ska vara identifierade samt att
ingen annan kan ska se att den personen är kund på SEB. På grund av banksekretessen får inte
SEB lämna ut information om vem som är kund hos banken, inte heller vilka företag som är
kunder på banken. Syns kunderna på SEBs flöde på sociala medier finns det möjlighet för
andra att se att de är kund på banken, därför vill banken att kunden alltid hör av sig till dem
via någon form av privat chatt. Detta för att det finns flera bedragare som utnyttjar kunder
som är öppna på sociala medier genom att exempelvis ringa kunderna och uppge att det är
SEB som ringer för att berätta att kundens konto håller på att bli kapat, och därav ber de om
kundens personnummer samt bankid för att sedan tömma kundernas konton. Därav är SEB
försiktiga med just detta då säkerhet är viktigt, och därför hävdar Mattsson (2019) att
relationsbyggande inte är bankens högsta prioritet. Om en kund hör av sig via messenger
måste de verifiera sig. Om det är allmäna frågor som ställs kan banken svara på dem utan att
kunden verifierar sig, exempelvis hur mycket det kostar att göra en överföring.
Enligt Mattsson (2019) finns det mycket roligt som kan publiceras men SEB är en bank där
säkerheten kommer först. SEB publicerar varannan månad en film med information som berör
säkerhet, exempelvis om att kunden inte ska lämna ut sin kod eller anmäla vid misstankar om
bedrägeri. Den videon har översatts till åtta olika språk. Målet med detta enligt Mattson
(2019) är att få kunderna aktiva i att prata om informationen till personer i deras omgivning
som är kunder i en bank oavsett vilken bank de har. SEB bryr sig om de samhällsproblemen
som finns och därför vill de inte endast nå ut till deras egna kunder med sådana inlägg.
Mattsson (2019) påpekar att banken arbetar för att lyfta värdet i deras produkter, vilket
innebär att kunderna ska få något mer än självaste produkten. Det är viktigt att kunderna
förstår värdet där produkten endast en viss del, exempelvis att de får rådgivning, kunskap,
digitala verktyg osv. Mattsson (2019) menar att SEB inte endast vill vara en bank, utan de vill
visa sig vara en partner för deras kunder och hjälpa till vid alla olika livssituationer kunderna
befinner sig i, både bra och dåliga.
Mattsson (2019) hävdar att sedan SEB började använda sig av sociala medier så har
kundrelationerna stärkts, dock att det finns mycket mer utöver sociala medier som exempelvis
applikationer och internetbanken. I genomsnitt besöker en kund bankkontor vart sjunde år och
därav fungerar sociala medier som ett komplement, dock tror Mattsson (2019) att sociala det
kommer bli större framöver. SEB finns där deras kunder befinner sig, för att skapa ett värde
för dem och sociala medier är därför en plats de ska finnas på.
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4.4.3 Anpassning av innehåll
Enligt Mattsson (2019) Definierar SEB interaktivt som delning, kommentarer och likes. SEB
har väldigt lite material där man kan arbeta interaktivt och jobba med innehållet på något sätt.
Interaktivt innehåll publiceras för den som är i inloggat läge, för att information kring
kundens ekonomi inte ska kunna ses av någon annan, samma sak gäller vid material kunden
kan integrera med. Innehåll som SEB publicerar ska ha någon form av nytta till kunden
SEB anpassar sina inlägg för att nå specifika målgrupper. Mattsson (2019) berättar att det
sker i dagsläget en intressant utveckling där demografiska faktorer till exempel män eller
kvinnor inte spelar någon roll utan det handlar om vem personen är som avgör om man blir
kund på banken eller inte. På SEB arbetar avdelningar på olika sätt för att kunna identifiera
vilka kunderna är genom exempelvis delta i workshops eller åka på kundresor. Detta för att
kunna identifiera vart kunderna finns, hur banken ska nå dem eller vilka kundgrupper banken
vill bemöta. SEB är ett datadrivet företag men inte på alla fronter, därav är det intressant att
analysera till exempel vart kunderna kommer ifrån. Mattsson (2019) lyfter upp att SEB värnar
om kundens integritet därav och tillämpar inte SEB Facebook pixlar till nyhetsbreven. På
grund av detta letar SEB efter andra vägar för att kunderna ska känna sig bekväm med
banken. Banken hjälper deras kunder med viktiga saker exempelvis deras privatekonomi, och
därför behövs ett förtroende mellan kunden och banken.

4.4.4 Påverkan
SEB svarar på alla inlägg som publiceras av kunder på sociala medier, och det händer väldigt
sällan att de tar bort inlägg. Folk kan klaga på banken och deras tjänster, vilket enligt
Mattsson (2019) är tillåtet. Banken svarar alltid genom att hänvisa kunderna till bankens
webbsida eller så ber dem kunderna att ta kontakt med kundtjänsten. Vid situationer där
banken inte kan svara på kundernas frågor så har de en tidsgräns på 24 timmar att söka upp
information i syfte att kunna formulera ett svar. Mattsson (2019) påpekar att det finns
undantagsfall då SEB måste ta bort vissa inlägg, och det är när inläggen har ett innehåll som
är kränkande, hotfull, eller ett inlägg som går överstyr.
Om en diskussion uppstår på SEBs sociala medier och konsumenter eller personer skriver
negativa kommentarer kan SEB svara med en eller två kommentarer i diskussionen om att alla
ska vara trevliga, tydliga och enkla och om diskussionen skulle fortsätta kan SEB lägga en till
kommentar med samma innehåll för att de som går med i diskussionen senare ska få
möjlighet att se den.
Enligt Mattsson (2019) är det inte “topp of mind” att konsumenter ska få en bra bild av SEB
på sociala medier. Han menar att det är viktigare att visa upp för kunderna att SEB alltid
kommer finnas där när kunderna behöver dem. Kunderna kan alltid lita på att SEB alltid
kommer leverera kundservice i världsklass som ger mervärde till dem. Mattsson (2019)
påpekar att det finns flera saker SEB gör som kunderna vill dela med sig av till personer i
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deras omgivning. Därav visar personerna att de är nöjda att vara kund hos banken. Mattsson
(2019) berättar att det är inte SEBs topp tre grej att kunderna ska sprida rykten om de, utan
istället jobbar SEB för att anställa nya duktiga medarbetare då världen förändras och då
behövs alltid nya kompetenser. SEB vill att deras medarbetare ska tillämpa word-of-mouth till
deras vänner som arbetar med liknande saker för att de ska vilja arbeta på SEB.

4.5 Resultat från enkätundersökningen
I detta avsnitt presenteras den kvantitativa datainsamlingen som genomfördes med med hjälp
av enkätundersökningen. Enkäten bestod av flera frågor som kunde besvaras på olika sätt
bland annat genom öppna svar, stängda svar, svarsalternativ samt påståenden som skulle
poängsättas. En del av enkätsvaren presenteras skriftligt och en del med hjälp av figurer. De
figurer som visar hur respondenterna påverkas av bankernas aktiviteter på sociala medier samt
vad respondenterna helst ser att bankerna arbetar med på sociala medier presenteras i detta
avsnitt. Resterande information presenteras skriftligt i detta avsnitt samt i figurer som finns i
bilagor. I denna undersökning deltog totalt 102 respondenter.
I enkätundersökningen var de flesta respondenterna kunder hos någon av Sveriges storbanker,
det vill säga Nordea, Swedbank, SEB samt Handelsbanken. Av respondenterna som deltog i
enkätundersökningen hade Nordea 28 kunder, Swedbank 41 kunder, SEB 15 kunder och
Handelsbanken 28 kunder. Resterande respondenter var kunder hos Avanza, ICA banken
Skandiabanken, Danske Bank och volvofinans (se bilaga 3.1). Samtliga respondenter i
undersökningen använde även sociala medier och enligt den insamlade datan hade Facebook,
Youtube, Instagram högst antal användare. Det var en del som använde Linkedin och Twitter,
dock var det inte lika stort i antal. Sedan var det ett fåtal respondenter som använde övriga
sociala medier (se bilaga 3.2). Vid frågan om respondenterna följde sin bank eller inte på
sociala medier så var det 16 styckna som följde sin bank på sociala medier samt 86 styckna
som inte följde sin bank på sociala medier. (se bilaga 3.3).
Av de respondenterna som följde sin bank på sociala medier ville majoriteten av dem ha
nyheter och information på sociala medier. Det var dessutom flera som föredrog att få
information och nyheter via bankkontor. Ett fåtal respondenter ville få detta via telefon,
tidningar och reklam. (se bilaga 3.4). Anledningen till att de flesta av dessa respondenter har
valt att följa sin bank på sociala medier är för att få nyhetsuppdateringar samt tillgång till
allmän information. Kundservice i form av att få hjälp och tips var också viktigt för en del av
respondenterna. Sedan var det ett fåtal som uppgav att de följer deras banker på sociala
medier för att bli uppdaterade om jobbannonser samt erbjudanden (se bilaga 3.5). Vid frågan
om respondenterna tyckte att bankerna har ett intressant flöde på sociala medier så visades det
att respondenter tycker att bankerna har det i en lagom nivå (se bilaga 3.6). Dessutom uppgav
ca hälften av dessa respondenter att de upplever att en relation har skapats mellan dem och
deras banker medans den andra hälften tyckte tvärtom, det vill säga att en relation inte har
skapats (se bilaga 3.7). Flera av respondenterna som följer deras bank på sociala medier
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uppgav även att de inte blir påverkade av diskussioner och inlägg som publiceras, då det
endast var 2 styckna som uppgav att de blir det (se bilaga 3.8)
Som tidigare nämnt var det totalt 86 av 102 respondenter som inte följde deras bank på
sociala medier och vid frågan om varför de inte följde sin bank så uppgav en stor majoritet att
det var ointressant för dem (se bilaga 3.9). Flera av dessa respondenter uppgav även att de inte
vet vad banker kan göra annorlunda för att de ska följa deras banker på sociala medier och en
del uppgav även att det inte finns något bankerna kan göra för att de ska vilja bli följare. Det
var endast ett fåtal som uppgav att det finns förändringsmöjligheter (se bilaga 3.10).

Figur 1 visar att respondenterna som följer sin bank på sociala medier tycker olika gällande
hur mycket de vill se att banken publicerar erbjudanden. Av 16 respondenter var det 5
personer som uppgav att de i hög grad ville se erbjudanden samt 2 respondenter som i ganska
hög grad ville se det. Sedan var det 2 respondenter som uppgav att de i låg grad ville se
erbjudanden samt 5 som uppgav att de ville se det i ganska låg grad. 2 respondenter uppgav
att de i varken i hög eller låg grad ville att banken publicerar erbjudanden.
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Figur 2 visar att 9 av 16 respondenter som följer sin bank på sociala medier uppgav att de i
hög grad ville se att bankerna publicerar nyheter samt att 3 respondenter uppgav att de i
ganska hög grad ville se det. Sedan var det 0 Respondenter som uppgav att de i låg grad ville
se att bankerna publicerar nyheter samt 2 som uppgav att de ville se det i ganska låg grad. 2
Respondenter uppgav att de varken i hög eller låg grad ville se att banken publicerar nyheter.

Figur 3 visar att 3 av 16 respondenter som följer sin bank på sociala medier uppgav att de i
hög grad ville se bankerna publicera jobbannonser samt att 7 respondenter uppgav att de i
ganska hög grad ville se det. Sedan var det 1 respondent som uppgav att den i ganska låg
grad ville se att bankerna publicerar jobbannonser samt 1 som uppgav att den ville det i
ganska låg grad ville se det. 4 respondenter uppgav att de varken i hög eller låg grad ville se
att banken publicerar jobbannonser.
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Figur 4 visar att 7 av 16 respondenter som följer sin bank på sociala medier uppgav att de i
hög grad ville se bankerna publicera allmän information samt att 6 respondenter uppgav att de
i ganska hög grad ville se det. Sedan var det 0 respondenter som uppgav att de i låg grad ville
se att bankerna publicerar allmän information samt 1 som uppgav att den ville det i ganska låg
grad. 2 respondenter uppgav att de varken i hög eller låg grad ville se att banken publicerar
jobbannonser.

Figur 5 visar att 6 av 16 respondenter som följer sin bank på sociala medier uppgav att de i
hög grad ville se att bankerna arbetar med kundtjänst samt att 3 respondenter uppgav att de i
ganska hög grad ville se det. Sedan var det 4 respondenter som uppgav att de i låg grad ville
se att bankerna arbetar med kundtjänst samt 1 som uppgav att den ville det i ganska låg grad.
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2 respondenter uppgav att de varken i hög eller låg grad ville se att banken arbetar med
kundtjänst.

Figur 6 visar att 29 av 86 respondenter som inte följer sin bank på sociala medier uppgav att
de i hög grad skulle vilja se att bankerna publicerar erbjudanden ifall de följde banken, samt
att 13 uppgav att de i ganska hög grad skulle vilja se det. Sedan var det 14 respondenter som
uppgav att de i låg grad skulle vilja se att bankerna publicerar erbjudanden ifall de följde
banken samt 8 som uppgav att de ville det i ganska låg grad. 22 respondenter uppgav att de
varken i hög eller låg grad skulle vilja se att banken publicerar erbjudanden.

Figur 7 visar att 27 av 86 respondenter som inte följer sin bank på sociala medier uppgav att
de i hög grad skulle vilja se att bankerna publicerar nyheter ifall de följde banken, samt att 23
uppgav att de i ganska hög grad skulle vilja se det. Sedan var det 8 respondenter som uppgav
att de i låg grad skulle vilja se att bankerna publicerar nyheter ifall de följde banken samt 11
33

Södertörns högskola
Kandidatuppsats i marknadsföring

Jean Gharam
Adel Khan

som uppgav att de ville det i ganska låg grad. 17 respondenter uppgav att de varken i hög eller
låg grad skulle vilja se att banken publicerar nyheter.

Figur 8 visar att 30 av 86 respondenter som inte följer sin bank på sociala medier uppgav att
de i hög grad skulle vilja se att bankerna publicerar jobbannonser ifall de följde banken, samt
att 17 uppgav att de i ganska hög grad skulle vilja se det. Sedan var det 12 respondenter som
uppgav att de i låg grad skulle vilja se att bankerna publicerar jobbannonser ifall de följde
banken samt 7 som uppgav att de ville det i ganska låg grad. 20 respondenter uppgav att de
varken i hög eller låg grad skulle vilja se att banken publicerar jobbannonser.

Figur 9 visar att 14 av 86 respondenter som inte följer sin bank på sociala medier uppgav att
de i hög grad skulle vilja se att bankerna publicerar allmän information ifall de följde banken,
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samt att 25 uppgav att de i ganska hög grad skulle vilja se det. Sedan var det 7 respondenter
som uppgav att de i låg grad skulle vilja se att bankerna publicerar allmän information ifall de
följde banken samt 15 som uppgav att de ville det i ganska låg grad. 25 respondenter uppgav
att de varken i hög eller låg grad skulle vilja se att banken publicerar allmän information.
Figur 10 visar att 11 av 86 respondenter som inte följer sin bank på sociala medier uppgav att
de i hög grad skulle vilja se att bankerna arbetar med kundtjänst ifall de följde banken, samt
att 16 uppgav att de i ganska hög grad skulle vilja se det. Sedan var det 15 respondenter som
uppgav att de i låg grad skulle vilja se att bankerna arbetar med kundtjänst ifall de följde
banken samt 14 som uppgav att de ville det i ganska låg grad. 30 respondenter uppgav att de
varken i hög eller låg grad skulle vilja se att banken arbetar med kundtjänst.

Figur 11 visar att 19 av samtliga respondenter där både följare och icke följare på sociala
medier uppgav att dåliga betyg av andra användare skulle påverka dem i hög grad, samt att 26
uppgav att de skulle påverkas i ganska hög grad. Sedan var det 17 respondenter som uppgav
att de skulle påverkas av att banken får dåliga betyga av andra användare i låg grad samt 15
som uppgav att de skulle påverkas i ganska låg grad. 25 uppgav att de varken i hög eller låg
grad skulle påverkas av dålig betyg av andra användare.
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Figur 12 visar att 14 av samtliga respondenter där både följare och icke följare på sociala
medier uppgav att negativa inlägg av andra användare skulle påverka dem i hög grad, samt att
26 uppgav att de skulle påverkas i ganska hög grad. Sedan var det 19 respondenter som
uppgav att de skulle påverkas av negativa inlägg på sociala medier av andra användare i låg
grad samt 12 som uppgav att de skulle påverkas i ganska låg grad. 31 uppgav att de varken i
hög eller låg grad skulle påverkas av negativa inlägg av andra användare.

Figur 13 visar att 19 av samtliga respondenter där både följare och icke följare på sociala
medier uppgav att positiva inlägg av andra användare skulle påverka dem i hög grad, samt att
21 uppgav att de skulle påverkas i ganska hög grad. Sedan var det 21 respondenter som
uppgav att de skulle påverkas av positiva inlägg på sociala medier av andra användare i låg
grad samt 24 som uppgav att de skulle påverkas i ganska låg grad. 17 uppgav att de varken i
hög eller låg grad skulle påverkas av positiva inlägg av andra användare
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Figur 14 visar att 19 av samtliga respondenter där både följare och icke följare på sociala
medier uppgav att avveckling av bankkontor skulle påverka dem i hög grad, samt att 20
uppgav att de skulle påverkas i ganska hög grad. Sedan var det 16 respondenter som uppgav
att de skulle påverkas av avveckling av bankkontor i låg grad samt 18 som uppgav att de
skulle påverkas i ganska låg grad. 29 uppgav att de varken i hög eller låg grad skulle påverkas
av avveckling av bankkontor.

Figur 15 visar att 5 av samtliga respondenter där både följare och icke följare på sociala
medier uppgav att bankens existens på sociala medier skulle påverka dem i hög grad, samt att
11 uppgav att de skulle påverkas i ganska hög grad. Sedan var det 32 respondenter som
uppgav att de skulle påverkas av att banken finns på sociala medier i låg grad samt 22 som
uppgav att de skulle påverkas i ganska låg grad. 32 uppgav att de varken i hög eller låg grad
skulle påverkas av att banken finns på sociala medier.
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5. Analys och diskussion
Detta kapitel kommer besvara studiens syfte och forskningsfrågor i form av en analys av den
insamlade datan som ställs i relation till studiens teorier, tidigare forskning samt problemdiskussion.
Tre olika ämnen analyseras och diskuteras i detta kapitel.

5.1 Analys av bankernas strategier på sociala medier
Alla banker i studien använder sig av Facebook, Twitter, Linkedin och Youtube. Swedbank
och SEB använder sig även av Instagram vilket Handelsbanken inte gör. Sociala medier är
viktiga för samtliga banker då de förklarade att de vill finnas där deras kunder befinner sig.
Enligt Arora & Sharma (2018) befinner sig flera människor i dagsläget på sociala medier och
därför är digital marknadsföring viktig för företagen. Bankernas användning av sociala medier
är främst för att erbjuda kundtjänst till kunderna, och därav svara på frågor och funderingar.
Sedan har bankerna olika anledningar till varför de vill finnas på sociala medier. Swedbank
vill bygga relationer och väcka engagemang hos sina kunder för stärka varumärket samt visa
upp vilken bank de är. Handelsbankens syfte med att finnas på sociala medier är för att öka
kundnöjdheten genom samtliga sociala kanaler de använder sig av, detta genom att alltid vara
nära sina kunder och vara omtänksamma mot dem. SEB vill bidra med kundnytta genom
exempelvis att ge kundtips och bedriva försäljning på sociala medier. Dessutom vill SEB visa
upp vilka dem är för allmänheten.
Sociala medier har möjliggjort att bankerna och deras kunder kan mötas på en ny kanal och
inte endast fysiskt på bankkontor. Bankerna har olika strategier i hur de arbetar med sociala
medier. Det alla banker dock har gemensamt är att de har en avdelning som svarar på
inkommande frågor på sociala medier. Sheth (2017) belyser att det är viktigt att flera
avdelningar finns inom bankerna, då kunderna har olika ärenden de behöver hjälp med.
Dessutom är det möjligt för banker som använder sociala medier att inkludera flera personal
inom det. Eriksson (2019) beskriver att all material som publiceras på sociala medier skapas
av ett team hos Swedbank bestående av tio personer med olika kompetenser. Hemring (2019)
belyser att Handelsbanken alltid ska sträva efter att få sina kunder nöjda och detta gäller för
alla lokala banker de har. Dock har inte Handelsbanken någon central marknadsavdelning
utan varje bankkontor styr över sin egna marknadsföringsstrategi och därför bestämmer varje
kontor hur de ska använda sociala medier var för sig. Det vill säga att varje bankkontor kan
ses som en egen avdelning. Ibland hänvisar Handelsbanken sina kunder som hör av sig till
dem via sociala medier till närmsta lokala bankkontor, då Hemring (2019) menar att det är där
de får den bästa möjliga hjälpen. Mattsson (2019) belyser att varje social kanal SEB använder
har olika strategier. På Facebook vill de bland annat arbeta med kundnytta och försäljning,
Linkedin används för att skapa uppmärksamhet med hjälp av bankens anställda, Twitter
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används för att publicera nyhetsbrev och på Instagram visas hur bra arbetsplats SEB är för
potentiella arbetssökande.
Alla banker uppgav att de startade ett Facebook konto i syfte att fungera som en
kundtjänstkanal. Under senare år har SEB och Swedbank gjort om deras
marknadsföringsstrategier på sociala medier. Tidigare användes sociala medier endast som en
kundtjänst kanal och för att publicera organiska inlägg. I dagsläget arbetar SEB och
Swedbank även med att köpa riktade inlägg för att kunna nå specifika målgrupper, vilket
innebär att de har utvecklat sina strategier på sociala medier. Handelsbanken arbetar däremot
fortfarande mycket med kundtjänst och publicerar organiska inlägg till sina kunder. De
arbetar inte mycket med riktade inlägg då de endast har ett fåtal målgrupper, och Hemring
(2019) hävdar dessutom att banken måste bli bättre på det. Det är sällan de publicerar riktade
inlägg till specifika målgrupper, men eftersom att de vid vissa tillfällen annonserar riktade
inlägg så har även de utvecklat sin syn på hur sociala medier kan användas, dock är det inte i
lika stor grad som SEB och Handelsbanken. Bankernas utveckling med sociala medier är
något som överensstämmer med Tsitsi Chikandiwas et al. (2013) studie som menar att
bankerna bör förstå alla verktyg sociala medier erbjuder för att implementera sociala kanaler i
deras marknadsföringsstrategier. Samtliga banker i denna studie skapade ett facebook konto i
syfte att arbeta som en kundtjänstkanal men med tiden gjorde bankerna om strategierna vilket
resultera i att det byggdes upp andra strategier för bankernas kanaler då de fick mer kunskap
om vilka funktioner de kunde utnyttja på sociala medier.
Vid publicering av ett inlägg på sociala medier är det viktigt att det är interaktivt för kunderna
då Chaffey et al. (2006) menar att ju mer interaktivt innehållet är desto större sannolikhet blir
det att kunderna bemöter det med positiv inställning. Dock har bankerna olika syner på
interaktivt innehåll. Swedbank ser till att varje inlägg som publiceras på deras sociala medier
ska vara interaktivt, då de strävar efter att skapa ett mervärde för deras kunder. Eriksson
(2019) menar då att nyckeln till ett interaktivt inlägg är att innehållet är bra vilket gör att
Swedbank alltid ser över sina inlägg innan publicering. Till skillnad från Swedbank har
Handelsbanken inte som mål att varje inlägg de publicerar ska vara interaktiva, då de inte
fokuserar på att få en viral spridning på deras aktiviteter och SEB ser interaktivitet som likes,
delningar och kommentarer på inläggen de publicerar. Däremot är säkerheten en viktig fråga
för SEB och därav arbetar de med vara interaktiva i kanaler där endast banken och kunden är
närvarande och inga andra. Utifrån en av Chaffeys (2006 s.21) mening med de 6 I:na
missar Handelsbanken möjligheten bygga relationer då deras fokus inte är att publicera
interaktiv innehåll.
I enkätundersökningen som genomfördes uppgav majoriteten av respondenterna att de vill att
bankerna ska publicera nyheter och jobbannonser på sociala medier, oavsett om de följde sin
bank eller inte (se figur 2, 3, 7 och 8). Det majoriteten av respondenterna minst ville se var
bankerbjudanden (se figur 1 och 6). Respondenterna som följde sin bank på sociala medier
ville även se mycket av allmän information och att de arbetar med kundtjänst(se figur 4, 5, 9
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och 10), vilket var något respondenterna som inte följde sin bank skulle vilja se ifall de följde
bankerna. Samtliga banker nämnde att Facebook är en kanal där de arbetar med kundtjänst
och publicering av nyheter och Linkedin användes för rekrytering. Handelsbanken och SEB
uppgav även att nyheter av ekonomisk karaktär publiceras på Linkedin. Dessa kanaler uppgav
samtliga banker att de arbetar mest med, vilket även återspeglas i antalet följare de har på
dessa sociala medier (se tabell 1). Det som bankerna publicerar på Facebook och Linkedin är
det respondenterna i enkätundersökningen helst ville att banken publicerar. Vilket betyder att
bankerna lyckas ge det kunderna mest vill ha i kanalerna de har flest följare i.

5.1.1 Diskussion om bankernas strategier på sociala medier
I enkätundersökningen var majoriteten av respondenterna personer som inte följer deras bank
på sociala medier (se bilaga 3.3). De blev frågade varför de inte följer deras banker och flera
respondenter uppgav att det verkar vara ointressant att följa bankerna på sociala medier (se
bilaga 3.9). I samtliga intervjuer uppgav bankerna att innehållet som publiceras på sociala
medier är väldigt viktig för att skapa ett intresse hos kunderna och få dem engagerade. Utifrån
egna tankar så är det viktigt att kunderna följer deras banker på sociala medier för att
bankerna ska lyckas med deras strategier för att skapa ett intresse och engagera dem. Dock
går det att se att det finns en klar lucka mellan antalet kunder som finns på banken i
motsvarighet till hur många kunder som faktiskt följer de på sociala medier (se tabell 1).
Utifrån enkätundersökningen går det att avläsa att fler respondenter blir påverkade av att
bankkontoren avvecklas än att bankerna väljer att befinna sig på sociala medier (se figur 14
och 15). Detta går att koppla till Israelsons (2018) artikel om att bankkontor avvecklas och
SKIs undersökning där Handelsbanken är den storbank som ligger bäst till i SKIs
undersökning över nöjdast kunder, något som denna studien dessutom påvisar. Det är endast
Handelsbanken som inte har avvecklat sina kontor under de senaste åren till skillnad från
Swedbank och SEB och därför går det förstå varför de fortfarande har nöjdast kunder. Dock
tror både Swedbank och SEB att sociala medier kommer bli ännu större i framtiden, vilket
kan i så fall betyda att deras satsning på sociala medier ger dem försprång som eventuellt
kommer påvisas i framtiden, till skillnad från Handelsbanken som satsar mycket på deras 400
bankkontor. Skulle det vara så att sociala medier i framtiden kommer bli större, så bör
Handelsbanken bli bättre att utforma strategier med sociala kanaler.

5.2 Analys av relationsskapande till kunderna på sociala medier
Samtliga banker uppger att de valt att tillämpa sociala medier i deras marknadsstrategi för att
komma närmare kunder och allmänheten samt vara en kanal där kunderna kan komma i
kontakt med bankerna. Det är även ett sätt för bankerna att bygga relationer för deras kunder i
form av SCRM. Arona & Sharmas (2018) beskrivning om SCRM innebär att marknadsföring
på sociala medier skapar möjligheter för relationsbyggande, då det finns en möjlighet att
skapa en medvetenhet hos sina kunder och därifrån öka interaktionen med dem. Bankerna har
under intervjun uppgett att de vill bygga relationer med sina kunder på sociala medier, dock
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följer bankerna lagen om banksekretess, vilket innebär att de inte får lämna ut känslig
information om kunderna inte identifierar sig. Det vill säga att banksekretessen begränsar
svaren som får ges ut av bankerna på sociala medier. Därav har bankerna utformat sina
strategier för att bygga relationer med hjälp av sociala medier, som dessutom tar hänsyn till
banksekretessen.
Swedbank vill med sociala medier få sina kunder medvetna om banken samt engagerade i
inläggen som publiceras, och därför är det alltid viktigt för dem att veta vilka typer av inlägg
som de får mest “likes”, kommentarer och delningar på. Därav mäter Swedbank i realtid och
månadsvis vilka inlägg på bankens sociala medier som engagerar kunden mest, och ser
därifrån vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Swedbank gör utifrån sina
mätningar en utvärdering för att sedan leverera något som är anpassat till kundens vilja. Detta
kan kopplas till Assad & Gomez (2011) studie där de menar att företag använder SCRM är för
att bygga stora kundnätverk för att bankerna ska kunna få in feedback på vad som är bra och
mindre bra. Denna strategi kan även kopplas till Chaffeys et al. (2006, s.22-23) teori om
“intelligence” som säger att med hjälp av internet kan företag införskaffa information om
marknaden och konsumenter. Chaffey et al. (2006 s.22) menar att ju mer information
företaget har desto lättare blir det att utforma en marknadsstrategi som kan resultera att fler
konsumenter fångas upp.
Dessutom vill Swedbank med sin marknadsföring nå ut till ett stort antal människor, för att
sedan väcka intresse och engagemang hos dem samt avlsutningsvis konvertera människorna
till kunder som de ska sälja produkter och tjänster till. Därav tror Eriksson (2019) att bygga
relationer kommer vara viktigt och sociala medier är ett bra verktyg för det. Yadav et al.
(2013) benämner att företag kan arbeta med värdet som tillkommer med sociala medier för att
kunna bedriva försäljning till bankernas följare på sociala medier. Men för att arbeta med det
värdet som tillkommer med sociala medier behöver bankerna först bygga upp ett nätverk på
sociala medier, vilket är något Swedbank gör.
Handelsbanken ser sociala medier som en annan kanal för kunderna att nå dem på. När det
kommer till relationsbyggande arbetar Handelsbanken alltid med att finnas för sina kunder,
visa att de förstår sina kunder och ge den bästa möjliga hjälpen de kan få för att kunderna ska
känna sig väl bemötta och tacksamma vid varje interaktion med banken. På sociala medier är
det viktigt att de ständigt svarar på frågorna som kunderna ställer och är omtänksamma.
Enligt Hemring (2019) är det via de lokala bankkontoren den faktiska relationen byggs upp
med kunderna, då banken får interagera med kunderna fysiskt och med ett personligt
perspektiv. De får då möjligheten att prata med sina kunder, och får en djupare förståelse på
vad deras mål med livet är samt hur deras livssituation ser ut. Därav kan banken hjälpa
kunderna mer utöver deras frågor. Handelsbanken arbetar även med att bygga starkare
relationer med deras befintliga kunder, då en lojalitet skapas mellan båda parterna. Dessutom
är det enligt Hemring (2019) billigare att satsa på deras befintliga kunder än att ständigt skapa
nya relationer. Detta är även något som kopplas till Peppards (2000) beskrivning av CRM,
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som menar att det är mer lönsamt för bankerna att bevara befintliga kunder och få dem att
vilja stanna kvar under en längre tid istället för att få in nya. Arora & Sharma (2018) hävdar
att det är viktigt med digital marknadsföring på sociala medier för att skapa och bibehålla en
stor kundgrupp samt skapa ett nätverk med lojala kunder. Handelsbanken arbetar delvis med
sociala medier för att deras kunder finns där samt att de kan hjälpa dem via olika kanaler. Det
är dock som sagt i de 400 bankkontoren Handelsbanken skapar äkta relationer med sina
kunder. Därför brukar kunder som hör av sig på sociala medier hänvisas till den närmsta
bankkontoren, för att en relation ska skapas och kunderna ska få den bästa möjliga hjälpen.
SEB är noga med att kundernas säkerhet alltid ska komma först när det kommer till att bygga
relationer med dem. Därav bygger de relationer med sina kunder i stängda kanaler där inga
andra är inblandade, förutom banken och kunden. Vilket innebär att banken är väldigt
försiktiga med att hjälpa kunderna på sociala medier om det inte endast är allmänna frågor de
behöver svara på. SEB vill helst ha kontakt med sina kunder när de hör av sig i inloggat läge
på internetbanken, och bygga relationer därifrån. I och med att säkerheten är så viktig för
banken, blir relationsbyggande med kunder inte det högsta prioriteringen för SEB.
Säkerhetsfrågan gör att banken inte vill föra konversationer öppet i flödet på de sociala
kanalerna, då andra människor kan ta reda på vilka som är kunder på SEB och därav hacka
dem på ett eller annat sätt. Mattsson (2019) poängterar att en kund besöker ett bankkontor vart
sjunde år i snitt, därav kan sociala medier fungera som ett komplement till övriga
marknadsföringsstrategier, dessutom tror Mattsson (2019) att sociala medier kommer bli
större framöver. SEB ska finnas där deras kunder finns, detta för att skapa ett värde till sina
kunder och få kunden att känna att banken är nära till hands. Mattsson (2019) belyser att SEB
vill inte bara vara en kunds bank, utan en livspartner genom hela livet. Kunderna ska kunna
vända sig till banken både i bra och mindre bra stunder.
SEB har som sagt inte relationsbyggande med kunder som första prioritering med sin
marknadsföring på sociala medier. Vilket är något som går emot Morgans et al. (1994)
förklaring gällande att bygga relationer, då de menar att relationsskapande måste komma först
inom en verksamhet för att sannolikheten ska bli större att kunderna blir långvariga. Därför
går det utifrån teorin förklara att SEB som vill att deras kunder ska vara livspartners livet ut
måste börja prioritera arbetet för relationsskapande. Dessutom menar Sui Pheng (1999) att det
är viktigt att bygga relationer till kunderna, då det är i dagens samhälle enkelt för kunderna att
byta bank eller vända sig till en annan bank för att se vilka produkter och tjänster de erbjuder.

5.2.1 Diskussion om relationsskapande till kunderna på sociala medier
Samtliga banker uppger att de använder sociala medier för att bygga relationer med sina
kunder, däremot gör dem det i olika grader. Swedbank arbetar med sociala medier för att öka
deras följarbas, och därför är det viktigt för dem att publicera innehåll som skapar mervärde
för kunderna och att det är intressant. Därav går det att konstatera att Swedbank lägger
mycket tid på sociala medier. Dessutom är Swedbank enligt Eriksson (2019) den största
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banken i Sverige och har flest följare på Facebook som är den största sociala kanalen enligt
samtliga banker. Anledningen till att de har flest följare går att förklara med deras
engagemang till att få kunder att följa dem, genom att publicera interaktiva inlägg för
kunderna samt att ständigt göra utvärderingar på vad som är intressant för dem. Gällande att
skapa störst nöjdhet hos kunder är Handelsbanken som sagt starkast i det. Det beror bland
annat att de bemöter sina kunder på ett familjärt sätt och agerar inte bara som bank mot dem,
då de vill att få kunderna att känna sig trygga. Detta gör dem exempelvis genom att ha hålla
öppna konversationer om allt möjlig med sina kunder och inte endast om självaste
bankärendet kunderna behöver hjälp med. Dock är sociala medier något Handelsbanken bör
satsa mer på, för att även kunna bygga relationer därifrån och inte endast via bankkontoren.
Vid frågan om Handelsbanken tyckte att de utvecklat sina relationer sedan de började använda
sociala medier, så var det inget de visste något om. Men däremot var det självklart för
Swedbank och SEB att relationerna hade förstärkts på grund av sociala medier, vilket kan
bero på att bankerna arbetar mer med sociala medier jämfört med Handelsbanken. SEB
arbetar mycket åt företagshållet där de vill se bra ut som som bank framför andra företag samt
potentiella arbetare, vilket förklarar de varför arbetar mest med Linkedin. Därav har SEB fler
följare än resterande banker på Linkedin samt Twitter där de publicerar ekonomiska nyheter
till kunder, storföretag och institutionella placerare. SEB ser sig själva som ett dataföretag, det
vill säga att sociala medier är väldigt viktigt för dem och trots det är deras prioritering inte att
bygga kundrelationer med privatpersoner. Vilket kan vara en förklaring till att de inte har
många följare på exempelvis facebook i jämförelse med Swedbank som har mer än dubbelt så
många följare då de satsar mycket på byggande av relationer med sina kunder via sociala
medier. Morgan et al. (1994) poängterar att relations skapandet kommer före bildandet av det
långvariga samarbetet därav bör SEB arbeta mer med att bygga relationer för att fler ska följa
dem på sociala medier. Utifrån enkätundersökningen uppgav en del av respondenterna som
följer sin bank på sociala medier att en relation har skapats med banken, dock var det även
många som ansåg att en relation inte hade skapats (se bilaga 3.7). Därav går det att påvisa att
sociala medier till viss del stärker relationer mellan banker och kunderna. Dock var det en
även en stor del av respondenterna som inte ansåg detta vilket betyder att bankerna bör tänka
igenom strategierna de tillämpar för att kunna stärka relationerna med alla deras kunder som
följer dem på sociala medier.

5.3 Analys av electronic word-of-mouth på sociala medier
I studien uppger samtliga banker att de svarar på alla inlägg som inkommer på sociala medier,
dock finns det undantagsfall där kränkningar, personangrepp, rasistiska inlägg raderas.
Angelini et al. (2017) studie påvisar att bankerna uppvisar transparens på sociala medier då
alla inlägg som publiceras där är offentliga, därav kan vem som helst söka upp information
som andra personer publicerat på bankernas sociala medier. Samtliga banker i studien menar
även att personer har rätt att skriva negativa inlägg på sociala medier då de exempelvis kan
vara frustrerade eller besvikna. Bankerna uppger att de besvarar dessa inlägg med att
exempelvis skicka en länk till deras webbsida med rätt information eller genom att besvara
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inlägget direkt med en kommentar. Oavsett om ett negativ eller positiv inlägg har publicerats
av en kund och en diskussion skapats bland kunderna, har bankerna som policy att alltid
besvara inläggen som inkommer på sociala medier. Chan & Ngai (2011) studie belyser att
företag konstant bör analysera konsumenters attityder som framkommer på sociala medier.
Vidare menar Buttles (2011) studie att bankerna bör se över vad konsumenterna säger på
sociala medier och hantera de på olika sätt för att undvika negativ word-of-mouth, då negativ
word-of-mouth har större påverkan och konsekvenser än positiv. Utifrån
enkätundersökningen som genomfördes svarade majoriteten av respondenterna som deltog att
de blir påverkade av både negativa och positiva inlägg som publiceras på bankernas sociala
kanaler. Vilket innebär att word-of-mouth effekten är stark inom bankbranschen (se figur 12
och 13).

5.3.1 Diskussion om electronic word-of-mouth på sociala medier
Bankerna väljer att besvara alla inlägg som inkommer på sociala medier, vilket resulterar i att
bankerna uppvisar transparens mot kunderna och allmänheten. Bankerna bör besvara på alla
inlägg som inkommer på sociala medier oavsett om det är kritik eller vanliga frågor i syfte att
kunna belysa vilken information som gäller, annars kan det hända att andra personer
kommenterar inlägget och fel information sprids. Samtliga banker uppger att de svarar på allt
genom att kommentera inläggen eller genom att hänvisa till deras webbsida där rätt
information står. Om en diskussion skapas där fel information framkommer utan att banken
kommer in och uppvisar rätt information finns det en risk att potentiella kunder som kollar
igenom bankernas flöde läser till sig fel information. Därav kan de påverkas av information
som är negativ och banken kan anses vara opålitlig, vilket därmed kan leda till att de
potentiella kunder väljer att vända sig till en annan bank. EWOM har många fördelar som
banken kan gynnas av på sociala medier då de exempelvis kan öka varumärkeskännedomen.
Dessutom har eWOM större effekt på människor än vanlig reklam, vilket är bra om det är
något positivt som sprids. Blir det negativa inlägg som sprids så kan det som sagt skada
bankens rykte (Chan & Ngai 2011). Utifrån enkätundersökningen som genomfördes går det
även där att påvisa att kunder tar till sig av information som människor publicerar, då en stor
del av respondenterna uppgav att de blir påverkade när de läser både positiva och negativa
inlägg. Därför är det bra att bankerna har som policy att ständigt bemöta deras kunder på
inläggen och besvara dem i syfte att rätt information ska framföras samt att en negativ
spridning ska hämmas.
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6. Slutsats, studiens bidrag och förslag
till fortsatt forskning
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser som besvarar studiens forskningsfrågor, vidare
beskrivs studiens bidrag till ämnet samt förslag till vidare forskning för att kunna skapa en
djupare förståelse till ämnet

6.1 Slutsats
Samtliga banker som behandlas i studien arbetar strategiskt med marknadsföringen på sociala
medier för att kunna vara synliga för sina för kunderna och allmänheten, i syfte att skapa ett
starkare varumärke. Bankerna vill vara där deras kunder är för att skapa möjligheten till att de
ska integreras. Strategierna som alla banker tillämpar på de sociala kanalerna är att de arbetar
med att hjälpa kunderna. De hjälper kunderna i form av att besvara kundernas frågor som
inkommer samt publicera allmän information som kan underlätta kundens vardag eller
speciella saker kunden bör vara uppmärksam över exempelvis att det finns bedragare. Genom
att tillämpa sociala medier i marknadsföringsstrategin har bankerna fått möjligheten att nå
specifika målgrupper, till skillnad från förut då marknadsföringen endast utformades med
generell information för att kunna passa alla målgrupper.
I fråga om hur banker bygger relationer till deras kunder på sociala medier uppger samtliga
banker att det är viktigt att bygga relationer på sociala medier, dock gör bankerna detta med
hjälp av olika strategier. SEB prioriterar kundernas säkerhet och därav begränsas deras
möjlighet att bygga relationer på sociala medier om inte kunden och banken integreras i en
hemlig kanal. Handelsbanken tror på att den äkta relationen skapas i deras lokala bankkontor
och därför hänvisar de kunderna som hör av sig på sociala medier till kontoren. Därav blir
sociala medier ett komplement för att besvara kundernas allmänna frågor. Swedbank ser
sociala medier som en kärna till att bygga relationer. De tror på att att relationer byggs med
inlägg som skapar ett mervärde för kunderna, samt inlägg som engagerar dem, därav är
nyckeln att publicera bra inlägg som kunderna önskar.

Majoriteten av respondenterna i enkätundersökning följer inte deras banker på sociala medier,
då flera anser att bankerna verkar ointressanta för dem. Oavsett om respondenterna följde
bankerna eller inte ville majoriteten minst se att bankerna publicerar erbjudanden som
exempelvis låneerbjudanden. Majoriteten av respondenterna oavsett om de följde sin bank
eller inte på sociala medier ville att bankerna publicerar nyheter och jobbannonser på sociala
medier. Vilket är en förklaring till varför samtliga banker har flest följare på Facebook och
Linkedin. Det material som bankerna publicerar på dessa kanaler är vad respondenterna helst
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vill se på sociala medier. Bankerna bör dock se över kundernas attityder och vad de skriver på
deras sociala kanaler, då inget inlägg raderas av bankerna. Potentiella kunder blir påverkade
då de kan se vad andra har skrivit och vad de har recenserat om banken, därför att det viktigt
för att banken ständigt arbetar för att minska på negativa inlägg som publiceras av människor
för att behålla samt fånga in nya kunder.

6.2 Studiens bidrag
Denna studie bidrar till både att fylla teoretiska samt praktiska luckor. Den teoretiska luckan
studien bidrar med handlar om användningen av SCRM. Tidigare forskning belyser att det
behövs mer empirisk underlag inom området då teorin fortfarande är relativt ny. Utifrån
tidigare forskning har flera företag arbetat på olika sätt med användningen av SCRM, då det
inte finns en klar mall eller riktlinje på hur det faktiskt ska tillämpas. Även denna studie har
kommit fram till att bankerna som undersöks använder och arbetar med SCRM på olika sätt.
Utifrån Marolt et al (2013) samt Arora & Sharmas (2018) studie framhäver de att de finns
oklarheter med teorin och därför skiljer användningen av det sig mellan företag. Dock påvisar
denna studie att olikheterna med användningen av SCRM handlar om att bankens värderingar
är inte är detsamma. Samtliga banker i denna studie anger att det är viktigt att arbeta med
sociala medier för att bygga relationer till kunder. Därav bör företag fokusera på att se till
innebörden av SCRM för att sedan anpassa den till sin egna verksamhet som överensstämmer
med deras värderingar och därifrån utforma strategier för att bygga relationer med sociala
medier.
Det praktiska bidraget denna studie medför är att ge en inblick i vad konsumenter eftersöker
att banker som är verksamma på sociala medier. Genom att införskaffa kunskap om vad
kunderna vill se att bankerna publicerar kan existerande banker ha detta i åtanke när de ska
utforma strategier då det kan resultera i att fler kommer vilja följa dem och därav kan
bankerna bygga relationer till nya och befintliga kunder.

6.3 Förslag på fortsatt forskning
Denna studie har undersökt konsumenternas inställning till bankernas aktivitet på sociala
medier samt bankernas strategier för att kunna nå kunder för att skapa samt bibehålla
kundrelationer. Fokuset har varit på de svenska storbankerna. En annan studie skulle kunna
genomföras på mindre banker för att se ifall det finns skillnader i hur storbanker och mindre
banker arbetar med sociala medier för att bygga relationer med kunder. Vidare skulle en
liknande studie kunna genomföras med banker utanför Sverige för att ta reda på hur banker
utomlands gör och vilken inställning deras kunder har gentemot bankernas aktiviteter på
sociala medier. För att sedan kunna se eventuella mönster och kopplingar mellan strategier
som bankerna i Sverige tillämpar samt hur bankerna utomlands gör.
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7. Kritik mot den egna studien
7.1 Metodkritik
Under studiens gång användes Facebook vid utdelningen av enkäten som besvarades av
personer som är kunder hos någon bank i Sverige. Enligt Denscombe (2018, s.37) finns det
begränsningar med att genomföra enkätundersökningar på sociala medier. En begränsning är
att det blir svårt för forskarna att få ett tvärsnitt av människor som är aktiva på sociala medier,
det vill säga populationen (Denscombe 2018, s. 37). Detta eftersom sociala nätverk bygger på
vänner, grupper och följare, vilket innebär att enkäten endast nås till ett urval människor som
har någon typ av relation till de som gör en undersökning. Människor utöver vänskapskretsen,
får därför inte möjligheten att vara deltagare i undersökningen. Dessutom utgör inte
användarna på sociala medier ett tvärsnitt av populationen rörande ålder och kön (Denscombe
2018, s. 37). I denna studie samlades en stor del av datan in med hjälp av vänner samt bekanta
på Facebook, vilket skapade svårigheter i att göra en undersökning som generaliserar hela
populationen, det vill säga alla personer som tillhör Sveriges befolkning, är kund hos en bank
i Sverige och använder sociala medier.
Denscombe (2018, s.37) nämner även att den sociala naturen av webbplatser kan ha en effekt
på ärligheten i svaren som ges på frågorna. Han menar att människor är medvetna om att
deras uttryckta svar kan bli synliga för andra, vilket väcker frågan ifall människor ger socialt
accepterande svar. Dessutom kan deras medvetenhet innebära att de är ovilliga att dela med
sig av personlig fakta, och kan därför ge lögnaktiga svar trots att de är anonyma, detta kan
vara en möjlig bias då alla respondenter i enkätundersökningen var anonyma. Enkäten var
dessutom utformad på ett sätt där vissa frågor endast skulle beröra personer som följer sin
bank på sociala medier samt personer som inte följer sin bank på sociala medier. Vilket
eventuellt möjligtvist skapade förvirring hos respondenter som inte läste eller förstod
anvisningarna..
Gällande den kvalitativa undersökningen till studien blev det svårt att få resultatet att
generaliseras till andra situationer och sociala miljöer (Bryman & Bell 2013, s.401).
Intervjuerna genomfördes med Swedbank, Handelsbanken samt SEB, med en representant
från varje bank. På grund av brist på resurser intervjuades endast dessa tre banker, vilket är
för få antal respondenter för att studiens resultat ska generaliseras över hela populationen.
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8. Forskningsetiska riktlinjer och etisk
förhållningssätt
För denna studie har Vetenskapsrådet (1990) forskningsetiska överväganden tillämpats vilket
inkluderas av informations, samtyckes, konfidentialitets och nyttjandekravet. När bankerna
kontaktades beskrevs det att intervjuerna avser att tillämpas i en kandidatuppsats där intervjun
avser att behandla bankernas strategier på sociala medier och inget annat kommer att tillfrågas
som inte berör studien. Enkäten presenterar en inledning som beskriver att enkäten kommer
att tillämpas för en kandidatuppsats vid Södertörns högskola som avser att undersöka vilken
syn konsumenter har till bankers aktivitet på sociala medier. Respondenterna som väljer att
besvara enkäten har utifrån att läsa inledningen att deras svar kommer vara med i
sammanställningen, alla respondenter väljer frivilligt om de vill besvara enkäten och därmed
delta i studien,dock är de anonyma därav går det inte att se vem som har svarat vad. Samtliga
respondenter har även informerats att den insamlade datan kommer endast tillämpas till
studien.
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Bilagor
1 Bankerna som kommer undersökas i studien
1.1.1 Swedbank
Swedbank grundades år 1820 som dessutom blev landets första sparbank i Göteborg. År 1928
fanns det 498 sparbanker i Sverige men under årens gång valde flera sparbanker att slå sig
samman för att kunna bli starkare. Swedbanks hemmamarknader är Sverige, Estland, Lettland
och Litauen men storföretagsenheten bedriver även sin verksamhet i de nordiska länderna.
Swedbank har fyra miljoner privatkunder i Sverige samt 336000 företagskunder där i
inkluderade organisationer. Swedbank har i Sverige 186 bankkontor och 8149 medarbetare.
En kund på Swedbank har olika kommunikationsvägar för att kunna söka svar på en
fundering. Kunden kan välja att kontakta Swedbank via, digitala tjänster, mejl, telefon,
sociala medier, eller besöka ett av deras 334 bankkontor. (Swedbank u.å.)

1.1.2 Handelsbanken
Handelsbanken grundades år 1871 och har idag över 12000 medarbetare och bedriver
verksamhet i fler än 20 länder. I början av 1970-talet genomförde Handelsbanken en
organisatorisk förändring där verksamheten alltid ska utgå utifrån kundernas behov vilket
innebar för organisationen att alla affärsbeslut som rör enskilda kunders relationer med
banken ska tas närmare banken och därav har Handelsbanken många kontor för att kunna
bemöta kunderna i deras miljö. Handelsbanken har idag omkring 400 kontor runt om i
Sverige vilket har resulterat i kontoren själva ska ha ansvar över sina kunder och inte få
direktiv från centrala enheter. (Handelsbanken u.å.)

1.1.3 SEB
SEB är en bank som har kontor i flera länder samt delar i världen. Men är verksamma i
Baltikum, Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland och Storbritannien. SEB har 4
miljoner privatkunder och 400 000 små och medelstora företag. 3000 stora företag samt
institutioner som kunder (siffrorna omfattar för privatkunder samt små och medelstora
företag i Baltikum och Sverige och stora företag och institutioner omfattar norden och
Tyskland). SEB har 15000 medarbetare runtom i världen där deras vision är “Att leverera
service i världsklass till våra kunder” (SEB u.å).
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2 Sociala Medier som beaktas i denna studie
2.1 Facebook
Facebook grundades 2004 av Mark Zuckerberg och år 2015 nådde de 1 miljard användare
som använde sig utav Facebook. Facebooks mål är: “Give people the power the power to
build community and bring the world closer together” (facebook.com). Facebook är en
plattform där användaren har möjlighet att kunna skriva inlägg som kan vara informativa eller
vara användarens subjektiva tankar, lägga till vänner som kan se användarens inlägg eller så
kan de kommunicera med varandra via Facebooks chatt funktion och så går det att följa olika
sidor för att kunna ta del av nyheter som sker runtom i världen kan vara allt ifrån teknologi till
politik. Facebook är en plats företag eller andra personer/organisationer kan använda sig av
för att marknadsföra föra sig. Facebook har funktioner som företag kan använda sig av för att
marknadsföra sig de kan t.ex. välja ut en speciell målgrupp som ska få upp annonsen i sitt
flöde, välja ut olika faktorer som annonsen ska rikta sig mot tex välja ut en åldersgrupp,
intressen som kan vara relevanta till det annonsören vill marknadsföra. (Facebook u.å.).

2.2 Twitter
Twitter är en social media som lanserades 21 mars 2006, och grundades i San Francisco,
Kalifornien, USA av Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone och Evan Williams. Plattformen har
sina funktioner, där användare kan dela bilder, video samt skriftliga inlägg. Inläggen som
publiceras kallas “tweets” och dessa kan människor runt hela världen ta del av och besvara
vilket kallas “retweet”. Twitter finns tillgängligt på 40 olika språk som människor kan välja
att använda sig av och en tweet har en funktion där maximala antalet tecken som kan
användas är 280 tecken. Twitter som en kommunikationskanal skapar möjligheter för företag
att på ett effektivt sätt publicera information kring nya produkter och tjänster eller annan
information som kan vara intressant för personer att ta del av. Twitter beskriver på sin
webbsida att deras plattform visar vad som händer i världen och vad människor pratar om i
dagsläget. Det vill säga att företag i realtid på ett snabbt sätt kan sprida nyhetsuppdateringar.
Ur ett företagsperspektiv kan man använda Twitter för att få snabb feedback från allmänheten
i form av ”retweets” på olika nyhetsuppdateringar eller andra sammanhang som företaget är
associerat till. Dessutom kan nya relationer byggas upp och befintliga förstärkas med tanke på
att allt sker i realtid (Twitter u.å.)

2.3 Instagram
Instagram grundades år 2010 av Kevin Systrom och Mike Krieger. Instagram har idag över 1
miljard användare som är aktiva på Instagram beräknat per månad. År 2012 sålde Kevin och
Mike Instagram till Facebook men valde att arbeta kvar för att Instagram skulle växa.
Instagram är en Social media har fått nya funktioner som användarna kan tillämpa.
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Användaren kan lägga upp en bild som kan visas till personer som följer användarnas sida,
bilderna kan var på vad som helst som användaren kan publicera i sitt flöde och sedan kan
följarna gilla inlägget, kommentera inlägget eller bara passera inlägget (Instagram 2019)

2.4 Linkedin
Linkedin grundades 2002 men den officiella lanseringen ägde rum 5 maj 2003. Linkedin
används av av fler 546 miljoner användare i över 200 länder. Deras vision är: “Att skapa
ekonomiska möjligheter för alla medlemmar på den globala arbetsmarknaden genom den
pågående utvecklingen av världens första ’Economic Graph”. Linkedin är en social plattform
där man skapar en profil där man skriva ut relevant information om ens arbetsliv,
kompetenser, erfarenheter, som blir synliga för andra användare. Linkedin erbjuder
möjligheten för användare att kunna skapa dialoger med varandra genom olika chatt
funktioner och på det sättet skapa kontakt mellan olika personer som befinner sig på
plattformen. Linkedin är en plattform där bland annat företag och privatpersoner kan befinna
sig på för rekrytering eller komma i kontakt med personer inom samma bransch. (Linkedin
2019)

2.5 Youtube
Youtube är en social media, där allt från filmer till små videoklipp laddas upp. Plattformen
grundades av Jawed Karim, Steve Chen och Chad Hurley, 14 februari 2005 i San Mateo,
Kalifornien, USA. Youtube arbetar utifrån 4 värderingar. Den första är yttrandefrihet, vilket
innebär att människor ska vara fria och uttrycka sig i form av att dela med sig av sina åsikter
och uppmuntras till öppna dialoger. Utifrån detta vill Youtube skapa nya format, röster och
möjligheter. Den andra är informationsfrihet, vilket handlar om att människor enkelt ska
kunna ha tillgång till information i form av videoklipp, vilket de anser är ett viktigt
hjälpmedel för att skapa förståelse, utbilda och framföra viktiga händelser som sker i världen,
både stora som små. Den tredje värderingen handlar om att människor ska få möjligheten att
lyckas utifrån dess förutsättningar. Individen ska få möjligheten att starta sitt egna företag
utan hindras av andra sociala faktorer som förutbestämmer vad som är aktuellt och trendigt i
dagsläget. Den sista är samhörighet, vilket handlar om att människor ska ha möjligheten att
tänka utanför ramarna. Det vill säga att Youtube uppmanar individen att bryta befintliga
normer i samhället och hitta människor som besitter likartade intressen. Företag använder
Youtube för att ladda upp intressanta videoklipp, i form av reklam, tips och annan typ av
information. (Youtube 2019)
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3 Svar från enkätundersökningen
3.1 Vilka banker respondenterna är kund hos

3.2 Vilka sociala medier respondenterna använder
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3.3 Om respondenter följer sina banker på sociala medier

3.4 Vilka kanaler respondenterna som följer sina banker på sociala
medier helst vill ha information och nyheter på.
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3.5 Anledningar till att respondenterna följer deras banker på sociala
medier

3.6 I vilken grad respondenter som följer deras bank på sociala medier
tycker att banken har ett intressant flöde
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3.7 I vilken grad respondenter som följer deras bank på sociala medier
tycker att en relation har skapats mellan dem och banken via sociala
medier

3.8 Om respondenterna som följer deras banker på sociala medier blir
påverkade av inlägg och diskussioner som publiceras på bankernas
sociala medier
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3.9 Anledningar till varför respondenterna inte följer sina banker på
sociala medier

3.10 Om respondenter som inte följer deras bank på sociala medier
tycker att banken kan förbättra något för att de ska vilja följa banken
på sociala medier
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4 Intervjuguide
Allmänna frågor
1. När vi benämner sociala medier så syftar vi på, Facebook, Twitter, Youtube och
Instagram. Använder ni några av dessa?
2. Vilka sociala medier är ni mest aktiva inom? Varför har ni valt dessa?
3. Vad vill ni få ut med er närvaro på sociala medier?
4. Har ni några framtida mål när det gäller marknadsföring på sociala medier i övrigt?
Kortsiktiga och långsiktiga.
5. Av vilket anledning känner ni att det finns ett behov att vara synliga på sociala medier,
exempelvis Facebook? Är det på grund av omvärldens förändringar?
6. Ser ni sociala medier som ett verktyg för att marknadsföra er eller som ett komplement
till övrig marknadsföring
Relation
7. Hur bygger ni relationer med era kunder med hjälp av sociala medier?
8. Arbetar ni aktivt för att skapa en dialog med kunden på sociala medier, och hur märker
kunden det?
9. Bidrar ert arbete med sociala medier till djupare relationer med era kunder? På vilket
sätt då?
10. Har kundrelationerna stärkts med hjälp av sociala medier? Har relationen med era
kunder förändrats i och med att ni inte integrerar med dem fysiskt lika ofta?
11. Lojala kunder är en stor tillgång till företag påstås det. Hur gör ni för att bygga upp
starka kundnätverk? Har ni en CRM avdelning? Om inte hur bevarar ni dessa
relationer?
12. Hur gör ni för att mäta kundernas nöjdhet?
Anpassning av innehåll
13. Hur arbetar ni för att det ni publicerar ska vara interaktivt för personerna som läser det
14. Hur ser tankarna ut när ni ska publicera ett inlägg. Anpassar ni inlägg till en speciell
målgrupp eller generella inlägg som ska passa för alla som ser inlägget.
15. Hur arbetar ni med banksekretessen på sociala medier när kunder ställer frågor kring
deras engagemang eller konto.
Påverkan
16. Hur arbetar ni när kunder kommenterar negativa inlägg, kommentarer på era sociala
medie sida
17. Känner ni till begreppet word-of-mouth
18. Om ett scenario skulle uppstå när kunder skriver negativa recensioner eller
kommentarer och det uppstår en diskussion öppet på era sociala medier. Försöker ni
kommentera dem i syfte att göra de nöjda.
19. Folk pratar, hur gör ni för att få konsumenter att få en bra bild av er på sociala medier?
Hur går ni tillväga?
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5 Enkät
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